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POMOC  Z  SERCA
PODSUMOWANIE XII FINA£U

WIELKIEJ ORKIESTRY ŒWI¥TECZNEJ POMOCY W HELU

Pierwsze pieni¹dze na rzecz Fundacji zaczê³y nap³ywaæ ju¿ od ponie-
dzia³ku. W szkole, jak co roku, odby³a siê sprzeda¿ dro¿d¿ówek, z której
ca³y dochód zosta³ przeznaczony na ratowanie ma³ych dzieci. Kolejnym
naszym wyzwaniem by³ koncert rockowy. W sobotê w sali gimnastycznej
zagra³o siedem zespo³ów - to by³a naprawdê niesamowita sobota. Pierwsi
wolontariusze wstali ju¿ o 800 by przewieŸæ sprzêt z Klubu Marynarza
na salê.

Dzieñ by³ bardzo d³ugi i wyczerpuj¹cy. Zagra³y zespo³y na bardzo
wysokim poziomie. Ten, kto przyszed³ na koncert, doskonale zdawa³
sobie z tego sprawê. Mo¿na by³o pos³uchaæ dobrej muzyki, oderwaæ siê
od szarej rzeczywistoœci i „pójœæ w pogo”. Rozmawia³am z zespo³a-
mi i wiem, ¿e by³y bardzo zadowolone. Dziêkowa³y za sobotni¹ impre-
zê, za wspania³¹ organizacjê. By³y pod wra¿eniem m³odzie¿y, która przy-
sz³a na koncert. Nie spodziewali siê tak dobrego odbioru i pozytywnej
energii bij¹cej od s³uchaczy. Sztab skoñczy³ pracê w sobotê o godzinie
2300. Ka¿dy z nas, zmêczony ca³ym ciê¿kim tygodniem, ledwo szed³ do
domu z myœl¹ o kolejnym dniu.

Punktualnie o 830, do przygotowanego ju¿ w przeddzieñ Sztabu przy-
by³o 50 wolontariuszy. Po krótkiej odprawie, ka¿dy z nich otrzyma³ puszkê
z numerem i w ci¹gu chwili na sali konferencyjnej zosta³a tylko garstka
osób tworz¹cych Sztab.

Niedziela by³a dniem Wielkiego Zbierania, ale tak¿e dniem imprez
i niespodzianek w naszym mieœcie. Ju¿ od 1000 czynna by³a Orkiestrowa
kawiarenka w nowej szkole, która i w tym roku nie zawiod³a swoich
sta³ych klientów. Przez ca³y czas w Sztabie czynny by³ Orkiestrowy
Sklepik, licznie odwiedzany przez mieszkañców.

Od godziny 1500 Orkiestra zagra³a równie¿ w Hali Sportowej.
Rozgrywki i turnieje przyci¹gnê³y t³umy. Licytacje, mecze, zabawy, tañce
- wszystko to po³¹czy³o nas w jedn¹, wspóln¹ grupê ludzi wierz¹cych we
wspania³¹ ideê pomocy dzieciom.

Wielkim aplauzem cieszy³ siê mecz siatkówki pomiêdzy pracownikami
Urzêdu Miasta a pracownikami Szko³y. Mam nadziejê, ¿e sta³ siê nieza-
pomnianym prze¿yciem nie tylko dla widzów, ale i dla cz³onków dru¿yn.
S¹dzê, ze takie imprezy powinny byæ organizowane nie tylko raz w roku.
Naprawdê, niewiele trzeba!

Po raz kolejny Fundacja Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy przeprowadzi³a zbiórkê pieniêdzy na zakup sprzêtu medycznego
dla ratowania noworodków i dzieci m³odszych.

Swój wk³ad w ogólnopolsk¹ akcjê mia³ równie¿ Hel. Znów okaza³o siê, ¿e mieszkañcom naszego miasta nie s¹ obojêtne losy
chorych dzieci. Dziêki ogromnemu zaanga¿owaniu ka¿dego z nas uda³o siê pobiæ REKORD dotychczasowego kwestowania w Helu.
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O godzinie 1430 dojecha³ do Helu pan Andrzej Raduñski z Telewizji
Gdañsk wraz ze swoj¹ ¿on¹. Podczas nakrêcania reporta¿u z helskiej
zbiórki, mimo przeszywaj¹cego mrozu, szczêœcie i gor¹ca atmosfera bi³a
z twarzy wolontariuszy. Nikt nie mia³ tremy, aby œmiaæ siê, machaæ
i krzyczeæ do kamery. To by³ idealny moment, aby przedstawiæ ca³ej
Polsce delegacjê z partnerskiego miasta Hermeskeil w osobach doktora
Heege i pana Bawelskiego. Przyjaciele wielu z nas stali siê równie¿ przy-
jació³mi najm³odszych dzieci, którym postanowili pomóc.

Dziêki tak wspania³ej akcji mogliœmy po³¹czyæ swoje serca. Jako miasta
partnerskie powinniœmy siê wspieraæ, a Fina³ pokaza³, ¿e tak po prostu
jest. S³ysz¹c o celu Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy, delegacja bez
wahania postanowi³a przyjechaæ do Helu i na w³asne oczy przekonaæ siê
o wielkoœci zbiórki. Nie przyjechali jednak z pustymi rêkami. PrzywieŸli
mnóstwo rzeczy i nowych ciuszków dzieciêcych na sprzeda¿. Dziêki ich
pomocy móg³ powstaæ wielki sklepik, z którego dochód zosta³ przekazany
Fundacji. Przeprowadzili tak¿e miêdzy sob¹ zbiórkê pieniêdzy. W ten
sposób do helskiej puszki wpad³o 600 EURO!!

Wieczorem odby³o siê ognisko z kie³baskami przy hali sportowej.
Zgodnie z tradycj¹, o 2000, ³¹cz¹c siê z ca³¹ Polsk¹ wys³aliœmy dobrym

anio³om œwiate³ko do nieba. Kwesta w Helu zakoñczy³a siê o godzinie
2000. W czasie ogniska grupa wolontariuszy pojecha³a do Gdañskiego Stu-
dia Telewizji, by tam rozliczyæ siê z zebranych pieniêdzy i na zakoñcze-
nie, w atmosferze MI£OŒCI, PRZYJA•NI i MUZYKI wys³uchaæ kon-
certu zespo³ów Golden Life, Leszcze i Kombi.

Razem z innymi wolontariuszami bawiliœmy siê do godziny 2400.
Zmêczeni i szczêœliwi pojechaliœmy do domu myœl¹c tylko o odpoczynku.

Dwunasty Fina³ Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy mo¿na uznaæ
za wielki SUKCES. Uda³o siê nam zebraæ rekordow¹ sumê pieniêdzy:
7.559,60 z³, 610,46 EUR, ok. 20 USD i wiele innej waluty obcej, co razem
daje ok. 10.500 z³!!!!  (w ubieg³ym roku zebrano 6.331 z³).

Chcia³abym serdecznie podziêkowaæ za XII Fina³:
* Panu Burmistrzowi Mi³os³awowi W¹do³owskiemu - za pomoc, wk³ad,

pomys³y i udostêpnienie nam Urzêdu Miasta dla potrzeb Sztabu
* Delegacji z Niemiec, panom Karlowi Heege i Ryszardowi Bawelskiemu

- za wielkie serce, zaanga¿owanie, uœmiech, wiarê w powodzenie ca³ego
przedsiêwziêcia i szereg ciep³ych s³ów,

* Dyrektorowi ZSO Marianowi Ha³asowi - za udostêpnienie szko³y
jako miejsca na zebrania z wolontariuszami, koncert, kawiarenkê,
za pomoc i wk³ad,

* Piekarni "Ola" i pañstwu Niewiarowskim - za okazanie ciep³a, za
uœmiech, za wielk¹ pomoc i zaanga¿owanie ju¿ po raz XII,

* Sponsorom, za pomoc w organizacji tegorocznego Fina³u: pañstwu
Okoniewskim, pani Annie Chwirot, INSTALCO - p. Andrzejowi Andry-
skowskiemu, "Firmie budowlanej" - p. Ireneuszowi Gajewskiemu,

* Dowódcy 9 FOW, kontradmira³owi Andrzejowi Rosiñskiemu, za
pozytywne rozpatrzenie proœby o zgodê na wejœcie do portu i jedno-
stek, a tak¿e bosm. Mariuszowi Hurynowi za oprowadzenie wolontariu-
szek,

* Klubowi Garnizonowemu za udostêpnienie sprzêtu nag³aœniaj¹cego
na sobotni koncert,

* Internatowi Garnizonowemu za nocleg dla zespo³u,

* Restauracjom: "Maszoperia", "Checz", "Armada" i "Morgan" za przy-
gotowanie obiadów dla zespo³ów,

* Sponsorom: p. Osiñskim, p. Behmke, p. Janiak, p. Bimczok, p. Gwardzik,
p. Cieœlak, p. Koœcijañskiej i p. Kolp, p. Dempc, p. Buller, p. Holender, p.
Hemerling, p. Nowak, p. Kupskiej za pomoc w zorganizowaniu kawiarenki,

* Szefostwu Hali - p. Salskiemu, p. Wójcik, p. Waszak, p. Popek - za
zaanga¿owanie w XII fina³, za pomoc i za poprowadzenie imprez w hali,

* Stra¿akom za udostêpnienie wozu stra¿ackiego dla potrzeb Fina³u i za
pieczê nad ogniskiem,

* Policji, Stra¿y Miejskiej i ¯andarmerii Wojskowej za czuwanie nad
bezpieczeñstwem XII Fina³u,

* Pizzerii PALERMO za wielkie serce i za obiad dla wszystkich wolon-
tariuszy,

* Kawiarence Internetowej PRETORIA za wk³ad w Orkiestrê,
* p. Grobelnej i p. W¹do³owskiej za poprowadzenie i przygotowanie

kawiarenki,
* p. Ziembie za zorganizowanie kie³basy na ognisko,
* Karolinie i Agnieszce za wiarê, wielk¹ pomoc, rozmowy i mi³e s³owa

(nie wiem, co bym bez was zrobi³a),
* B³a¿ejowi, Julkowi, Ziemniakowi, Dojerowi, Æwikle, Maækowi,

Gardzikowi, Rykowi za pomoc, wysi³ek, wiarê i ogromny wk³ad (dziêku-
jê ch³opaki),

* "krasnalom" za wytrwa³oœæ, zaanga¿owanie i uœmiech (do zobaczenia
za rok!),

* Zuzi za prace w sklepiku i za wywi¹zanie siê z bardzo odpowiedzialnej
fuchy,

* Gosi, Monice, Oli i Sandrze za pracê i swój wk³ad przy sprzeda¿y
dro¿d¿ówek,

* Gosi Oniszczuk (ty ju¿ wiesz, za co),
* Karinie przede wszystkim za plakaty, identyfikatory, ale równie¿ za

wielk¹ pomoc w Sztabie
* Wickowi (za serce) i Fiszerowi (za piecz¹tkê) - nadal jestem pod

wielkim wra¿eniem,
cd. str. 4
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* WSZYSTKIM WOLONTARIUSZOM, KTÓRZY W TYM
ROKU OKAZALI SIÊ JEDN¥ WIELK¥ RODZIN¥,

DZIÊKUJÊ
ZA WSPANIA£¥ ATMOSFERÊ

NA ZEBRANIACH,
ZA POMYS£Y I WK£AD, ZA TO,

¯E PO PROSTU BYLIŒCIE !

* Chearliderkom  za pomoc w upiêkszeniu imprez w hali,
* Dru¿ynom sportowym za rozgrywki,
* Nauczycielom i pracownikom Urzêdu i uczniom za œwietny

mecz,
* Danielowi za zorganizowanie koncertu (mówi³am, ¿e Ci jeszcze po-

dziêkujê),
* Marcinowi za nag³oœnienie koncertu i wytrwa³oœæ
* Zespo³om: Detox Hell, Strata Czasu, Maroon Quincess, Die Last,

I.T.N.O.W.?, Akcyza i Dobry Dzieñ za wspania³y koncert,
* Damianowi za Owsiaka i licytacje,
* Pani ¯elaznej za szufladê od kasy (bardzo siê przyda³a),
* Rodzicom za pyszne ciasta do kawiarenki,
* Panowi Janowi Pszenicznemu za szybki i bezpieczny transport

wolontariuszy i gotówki do TVP Gdañsk,
* I tym, o których w trakcie szybkiego pisania zapomnia³am oraz wszyst-

kim mieszkañcom Helu, którzy po raz dwunasty nie zawiedli oczekiwañ
nas, wolontariuszy.

Jeszcze raz bardzo DZIÊKUJÊ.
Do us³yszenia podczas
XIII Fina³u
Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy.
Pozdrawiam.
Sie ma!!

Szef Sztabu w Helu
Agnieszka Ha³as

Dnia 11.01.2004 w Miejskiej Hali Widowiskowo - Sportowej w Helu
odby³ siê dzieñ sportu z okazji  XII fina³u Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej
Pomocy.

Ca³a impreza  rozpoczê³a siê o godzinie 1500, wystêpem naszych zgrab-
nych dziewcz¹t z zespo³u chirleaderek. Dodajmy, ¿e czwórka dziewcz¹t
by³a równie¿ wolontariuszkami WOŒP-u i zbiera³a pieni¹¿ki w hali od
przyby³ych kibiców. Po wystêpie tanecznym odby³ siê mecz przedszko-
laków: maluchy  kontra nieco wiêksze dziewczêta. Spotkanie zakoñczy³o
siê wynikiem 2:1 dla dziewcz¹t, strzelcami bramek zostali: Ania Gil, Ola
Szczykutowicz i Damian Zagórski. Licznie zgromadzonej widowni bar-
dzo podoba³ siê emocjonuj¹cy mecz, a najg³oœniej dopingowali maluchów
rodzice. Zabawa by³a przednia. Mo¿e w przysz³oœci z helskiego przed-
szkola wyroœnie nam gwiazda pi³karska na miarê Jerzego Dudka. Nastêp-
nie zaprezentowa³y siê dru¿yny "Amazonek" i "Agentek".

Z  HALI
SPORTOWEJ

Dziewczyny walczy³y o ka¿d¹ pi³kê, by³y twarde niczym lwice. Spo-
tkanie zakoñczy³o siê wynikiem 2:0 dla "Amazonek," - bramki zdoby³y
Klaudia Gbyl i Kamila Talaszka.

Do naszego piêknego miasta zawita³ niespodziewany goœæ....
UWAGA! UWAGA!
Do Helu przyjecha³ Jurek Owsiak, aby przeprowadziæ licytacjê

orkiestrowych gad¿etów, drewnianych figurek ofiarowanych przez
p. W¹do³owskiego oraz prezentów (m.in.czerwone wino) przywiezio-
nych przez goœci z partnerskiego miasta Hermeskeil. Jurek Owsiak
(w którego postaæ wcieli³ siê, wzbudzaj¹c du¿¹ sympatiê, Damian Siwek)
ubrany by³  w czerwone spodnie, ¿ó³t¹ koszulê i obowi¹zkowo okulary
z czerwonymi oprawkami. Pierwsza licytacja odby³a siê o godzinie 1600

podczas zabawy chirleaderek z maluszkami, a druga przed godzin¹ 1800.
Licytacje mo¿na zaliczyæ do udanych, ka¿dy pieni¹¿ek w czêœci  ratuje

¿ycie ma³ym dzieciaczkom. Po 16-tej odby³ siê mecz niezawodnych or-
ganizatorów imprezy oldbojów pomiêdzy Helem a Jastarni¹. Helanie oka-
zali siê wyj¹tkowo goœcinni -wynik meczu 5:0 dla Jastarni (bramki Bartek
Konkel 2, Marcel Konkel, Kazimierz Boszke, Marek Budzisz.)

Nastêpnie na parkiecie pojawi³y siê dru¿yny: Dragonfly - lider ligi halo-
wej pi³ki no¿nej i zespó³ KS Jastarnia - czo³owa dru¿yna rozgrywek gru-
py I  A- klasy Pomorskiego Zw. Pi³ki No¿ej. Mecz by³ bardzo zaciêty
i wyrównany. Dragonfly - KS Jastarnia 3:4 (3:2) (Srokosz, Froniewski,
Szymañski- Budzisz, Dorsz, Wiszczyk, Konkel). GwoŸdziem programu
by³ mecz siatkówki miêdzy reprezentacj¹ Urzêdu Miasta z burmistrzem
W¹do³owskim na czele i reprezentacj¹ Zespo³u  Szkó³ Ogólnokszta³c¹-
cych pod wodz¹ dyrektora Ha³asa. W zespole Urzêdu Miasta wyst¹pili:
p. W¹do³owski, p. Zió³kowska, pp. £uczajowie, p. Leszczyñski, p. Dykta.

W dru¿ynie szkolnej wyst¹pili: p. Góralska, pp. Ha³as, p. Formella,
p. W³odarska oraz uczniowie: K Loose, K. Ziêtara, R. Jaœkowski,
M. Szczepaniak, L. Mikita, M. Soldatke, M. Mu¿a, K. ¯ychowski.
Zespo³y mia³y swoich kibiców  (nawet z transparentami - Urz¹d Miasta).
Pojedynek wzbudzi³ olbrzymie zainteresowanie. Szczególny aplauz wzbu-
dza³y akcje p. Zió³kowskiej, p. Dykty, p. W¹do³owskiego i p. Ha³asa.
Sêdzi¹ spotkania by³ p. Koz³owski Po wyrównanej walce Urz¹d Miasta
zwyciê¿y³ Szko³ê 3:2 (25:10, 25:14, 26:28, 22:25, 15:8).

W trakcie ca³ej imprezy wolontariusze WOŒP zbierali datki. W zamian
za ka¿dy  wrzucony grosik, darczyñca otrzymywa³ serduszko. XII Fina³
Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy posiada³ piêkn¹ oprawê, by³y
porozwieszane plakaty, hala by³a przystrojona. Na g³ównej œcianie zawis³
bilboard przedstawiaj¹cy osi¹gniêcia WOŒP.

Z ca³ego serca SZTAB WOŒP HEL pragnie podziêkowaæ organizato-
rom: p. Salskiemu, p. Wójcikowi, p. Waszakowi, p. Popek - za sprawn¹
organizacjê, zaanga¿owanie, za czuwanie nad imprez¹. Dziêkujemy nie-
zawodnemu p. Pawlakowi za oprawê muzyczn¹, pani Pawlak i pani
Pokrzywka za dobre serce. Dziêkujemy wszystkim zespo³om, które
uœwietni³y turniej wystêpami: przedszkolakom, dziewczêtom, oldbojom,
seniorom, Szkole i Urzêdowi.

Znakomita zabawa by³a po³¹czona z po¿ytecznym-zbieranie pieniêdzy
dla chorych dzieci.

Sportowcy przekazali  Wielkiej Orkiestrze kwotê 232 z³ote. SIE  MA!
WIELKIE DZIÊKI!
ABY  WIÊCEJ TAKICH  IMPREZ W HELU !!!

Karolina Ziêtara  i  Wies³aw Wójcik.
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Kurhaus II

Dziêki wyj¹tkowo ³agodnej zimie, pra-
ce przy budowie helskiego Kurhausu
trwa³y nieprzerwanie na prze³omie

1898/1899 roku i w po³owie maja 1899 r. stylo-
wy budynek by³ gotowy. W dniu 20 maja odby-
³o siê jego uroczyste poœwiecenie i otwarcie
z udzia³em licznych goœci, a dnia nastêpnego
- w pierwszy dzieñ Zielonych Œwi¹tek - zosta³
on oddany do u¿ytku. Nie by³a to data przypad-
kowa. W Zielone Œwi¹tki, zgodnie z popularn¹
legend¹, nast¹pi³o zalanie starego, grzesznego
Helu, co doprowadzi³o bezpoœrednio do powsta-
nia nowej - lepszej osady.

Wzniesiony na wydmie, nazywanej Wietrz-
n¹, tu¿ przy zatokowym brzegu dom zdrojowy,
robi³ wra¿enie, pasuj¹c doskonale do otoczenia.
Szczyty  wie¿yczki, werandy, loggie ozdabia³y
utrzyman¹ w pseudo-œredniowiecz-
nym stylu budowlê. Jasne œciany
dwupiêtrowego budynku kontra-
stowa³y z czerwonym, ceramicz-
nym dachem. Parter otacza³a weran-
da, prowadz¹ca bezpoœrednio na
150 metrowy, drewniany pomost,
przy którym w pogodne dni cumo-
wa³y statki pasa¿erskie. Kurhaus
posiada³ 25 pokoi goœcinnych z bal-
konami, w których jednorazowo
mog³o przebywaæ 70 goœci. Ka¿dy
pokój zaopatrzony by³ w bibliotecz-
kê z lekturami, zapewniaj¹cymi roz-
rywkê w dni nie sprzyjaj¹ce wy-
poczynkowi w plenerze. Na par-
terze znajdowa³a siê obszerna jadal-
nia, do której przylega³ pokój klu-
bowy Gdañskiego Klubu ̄ eglarskie-
go "Godewind", s³yn¹cy z oryginalnego ¿e-
glarskiego wystroju. Kurhaus wyposa¿ono we
wszystkie mo¿liwe wówczas wygody, ale bez
przesadnego luksusu. Goœci ujmowa³ swoj¹ przy-
tulnoœci¹. Z okien i balkonów rozpoœciera³ siê
zachwycaj¹cy widok na helski las, brzeg i mo-
rze. Szeroka, wygodna œcie¿ka wybiega³a z domu
zdrojowego wprost na pla¿ê.

Otwarcie "Kurhausu", rozmachem i rang¹ przy-
by³ych goœci przeros³o nawet uroczystoœci zwi¹-
zane z udostêpnieniem k¹pieliska. Organizato-
rzy otrzymali nawet telegram gratulacyjny
wprost z dworu cesarskiego. Na uroczystoœæ jego
poœwiêcenia w dniu 20 maja 1899 r. zjawi³o siê
wiele osobistoœci, z nadprezydentem prowincji
Prus Zachodnich, Starost¹ Powiatowym, burmi-
strzem Gdañska, naczelnikami w³adz komunika-
cyjnych prowincji, deputowanymi do niemiec-
kiego parlamentu na czele. Goœcie przybyli do
Helu bogato ustrojonym girlandami oraz koloro-
wymi chor¹giewkami parowcem "Drache"
(Smok) i z muzyk¹ na pok³adzie. Statek przyby³
do Helu tu¿ przed rozpêtaniem siê silnej burzy,
ale deszcz i tak dopad³ goœci w drodze do Kur-
hausu. Dlatego ucieszy³ ich wyszukany poczê-
stunek, przygotowany przez gospodarza budynku,
Albrechta. Na stole znalaz³a siê m.in.: zupa ra-
kowa, ³osoœ w sosie Bearnaise´a, praska szynka
á la Chantilly, potrawa z homara en bellevue,
pasztet z gêsi sztrasburskich, m³ode gêsi hambur-
skie, kompot i sa³ata oraz niezliczone sery i owoce.

Przy tak uroczystym stole zasiad³o oko³o
50 osób - oprócz osobistoœci, przedstawiciele
zarz¹du i rady zarz¹dzaj¹cej Towarzystwa "Wi-
s³a", zarz¹dcy przedsiêbiorstwa ¿eglugowego,
akcjonariusze i w³adze portu, jak równie¿ przed-
stawiciele miejscowoœci Hel. Pierwszy toast na
czeœæ cesarza wzniós³  nadprezydent v. Gossler.
Podziêkowa³  gdañskim handlowcom i kupcom
oraz przedstawicielom Towarzystwa "Wis³a" za
pomys³. Nawi¹za³ do otoczonej legend¹ ziemi
helskiej, przypominaj¹c podanie o zatopionym
Starym Helu. Je¿eli nie te skarby, to mo¿e
Towarzystwo inne skarby z morza wydobêdzie
i po³¹czy bli¿ej samotny Pó³wysep z wielk¹ oj-
czyzn¹. Nastêpnie przypomnia³ troskê cesarza
o pruskie prowincje wschodnie. Po toaœcie ze-
brani wys³ali do cesarza nastêpuj¹cy telegram:

Jego Majestat Cesarz. Poczdam.
Zebrani celem uczczenia i poœwiêcenia no-

wego Domu Zdrojowego, dla dokonania jego
otwarcia, wyra¿amy nasz¹ najg³êbsz¹ czeœæ
Waszemu Majestatowi i pozwalamy sobie
zapewniæ o naszej niezmiennej wiernoœci.

W dniu 22 maja do Towarzystwa "Wis³a"
przysz³a z dworu cesarskiego  telegraficzna
odpowiedŸ:

 Do Nadprezydenta Ekscelencji v. Gosslera
Jego Majestat Cesarz i Król pozwala sobie

przes³aæ najlepsze podziêkowania uczestnikom
zebranym na uroczystoœci otwarcia k¹pieliska
morskiego w Helu za wyrazy wiernopoddañczej
czci.

Z najwy¿szego rozkazu: v. Lucanus
Kolejn¹ mowê wyg³osi³ przewodnicz¹cy rady

nadzorczej Towarzystwa "Wis³a". Wspomnia³,
¿e myœl urz¹dzenia morskiego k¹pieliska na Helu
istnia³a ju¿ od doœæ dawna, ale przy dotychczas
istniej¹cych warunkach brakowa³o do tego ini-
cjatywy. Sytuacja siê zmieni³a dopiero wtedy,
gdy do Towarzystwa "Wis³a" przyszed³ pan
Weiss, twierdz¹c, ¿e "odkry³" on swymi parow-
cami Hel. Dlatego mo¿na go nazwaæ Kolumbem
Helu. Wprawdzie stosunki miêdzy Helem i Gdañ-
skiem nie by³y zawsze pe³ne zaufania czy wzo-
rowe, ale to zmieni siê teraz. ¯yje siê teraz pod
znakiem tzw. "polityki globalnej", czasy s¹
takie, ¿e wielu ludzi staje siê nerwowymi, bo
brakuje im miejsca dla spokoju i zebrania myœli.

Do tego celu Hel jest stworzony, choæ do dnia
dzisiejszego miejscowoœæ ta nie ma telefonu.
Mówca stwierdzi³, ¿e ojczyzna jest teraz wy-
starczaj¹co wielka i silna, aby powstrzymaæ na-
pór lotnych piasków przed niszczeniem lasów,
albo ¿eby jakiœ zewnêtrzny wróg móg³ znisz-
czyæ k¹pieliska wojennym orê¿em. Natura rów-
nie¿ dopomaga³a nowemu k¹pielisku. Czego jesz-
cze brakuje Helowi, to goœci. Ci s¹ teraz dla let-
niska spraw¹ najwa¿niejsz¹. Jako nastêpny g³os
zabra³ dyrektor Weiss, który w imieniu Towa-
rzystwa "Wis³a" wyg³osi³ d³ugi toast:

Wielce szanowni zebrani! Ze strony Dyrekcji
pragnê wyraziæ serdeczne podziêkowania za to,
¿e dziœ po raz pierwszy w tych pomieszczeniach
zebra³a siê tak dostojna elita, z któr¹ mamy
zaszczyt razem œwiêtowaæ tak podnios³¹ uroczy-

stoœæ. Chyba nikt od czasu istnie-
nia pó³wyspu nie ucztowa³ tu
z lepszym i dostojniejszym towa-
rzystwem, jak w dniu dzisiejszym.
Nikt wczeœniej nie martwi³ siê
o Pó³wysep Helski na tym œwie-
cie, a ju¿ najmniej jego najwy¿-
sza w³adza, miasto Gdañsk.

Czy odwiedzili miejscy admi-
nistratorzy powierzony ich opie-
ce kraj wiêcej ni¿ dwa czy trzy
razy w ca³ym stuleciu? Raz - a¿
przez 103 lata nie pojawi³ siê tu
¿aden administrator. Wygl¹da na
to, ¿e Hel by³ jedynie doceniany
ze wzglêdu na wyborny piasek,
który dostarczano do Gdañska do
kancelarii miejskiej jako deputat.
Teraz jednak nast¹pi³ ca³kowity

zwrot, Hel bêdzie niesiony na fali przychylno-
œci ³askawej publicznoœci: kiedy tyle wieków
by³ on pasierbem Gdañska i traktowany by³ po
macoszemu, teraz stanie siê szybko jego ulu-
bieñcem. Dopiero od kiedy pó³wysep nie nale-
¿y ju¿ do miasta Gdañska - bo magistrat jak
wiadomo przed 25 laty darowa³ fiskusowi pra-
wie ca³y zasób leœny i wydmowy -  wzrós³ on
znowu w oczach gdañskiej ludnoœci. Z podzi-
wem odkryto nagle w najbli¿szym s¹siedztwie
tak powabny, tak wyposa¿ony przez naturê
kawa³ek ziemi, ¿e ¿yczenie pozostania tu jakiœ
czas i ucieczki od miejskiego gwaru, staje siê
powszechne. I gdzie¿ to na œwiecie znajdzie siê
przyjemniejsze i bardziej spokojne, pokojowe
miejsce, jak nie na otoczonym szumi¹cym mo-
rzem pó³wyspie, z daleka od miasta, który teraz
od czasu zbudowania portu i po³¹czeñ parowych
tak ³atwo jest osi¹galny. ¯yczenie, aby tu za¿yæ
œwie¿oœci lata, zobaczyæ urz¹dzony zak³ad ku-
racyjny, staje siê coraz bardziej pilne. tak ¿e
Towarzystwo "Wis³a", które podjê³o komuni-
kacjê na Hel i j¹ utworzy³o, czuje siê zachêcone
do pójœcia na rêkê publicznoœci by na tym
kawa³ku ziemi, nabytej od Gdañska, urz¹dziæ tu
zak³ady k¹pielowe i dom kuracyjny.

 cdn.
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TRZECH  KRÓLI

Uroczystoœæ Trzech Króli, w liturgii Koœcio³a
nazywana jest Epifani¹ albo Objawieniem
Pañskim. Koñczy ona cykl 12 dni œwi¹tecznych,
dni wielkiej radoœci, ucztowania, œwiêtowania
Bo¿ego Narodzenia i prze³om roku. Tego dnia
koñczy siê czas wêdrowania przebierañców
- "Trzech Króli". W czasie mszy œwiêtej œpiewa
siê pieœni o trzech magach - królach, którzy
ze Wschodu przybyli pok³oniæ siê Jezusowi
i z³o¿yli mu dary W³aœnie przed kolêd¹ nale¿a³o
do zwyczaju nie tylko odœwiêtnie przygotowaæ
mieszkanie i samych domowników, lecz go-
spodarz - rybak rozpala³ na blasze wêgielki
i  zasypywa³  poœwiêconym kadzid³em.
Okadza³ nastêpnie wszystkie izby. Informatorzy
podkreœlaj¹, ¿e kadzid³o i jego mi³y zapach stwa-
rza³y odœwiêtny nastrój w czasie odwiedzin
ksiêdza, pomaga³o, te¿ przyt³umiæ przykry
zapach tranu i wêdzonych - pod tym samym
dachem niewielkiego rybackiego domku - ryb.
Nawi¹zuj¹c do przekazu ewangelicznego Koœció³
œwiêci wiêc kadzid³o i kredê (któr¹ u¿ywa siê
do kreœlenia inicja³ów imion mêdrców, przeka-
zanych przez tradycjê). Zale¿nie od zwyczaju,
napis nad drzwiami czyni kap³an z okazji kolêdy
lub sami mieszkañcy, którzy zabrali do domu
kawa³ek œwiêconej kredy. Poœwiêcona kreda ma
jednak szersze zastosowanie. Gdy ktoœ ma trudno
goj¹c¹ siê ranê, nale¿y chore miejsce potrzeæ
œwiêcon¹ kred¹, a w krótkim czasie siê zagoi.
Kreda ta jest te¿ pomocna przy zamawianiu ró¿y:
kreœli siê wówczas liniê wokó³ chorego miejsca,
opasuje siê niejako chorobê i zamyka w kredo-
wym krêgu. Jeœli zaœ w domu ktoœ umrze, cia³o
zmar³ego k³adzie siê na tzw. "œmiertelnej desce"
lub wprost na pod³ogê i nakrywa przeœciera-
d³em do czasu, a¿ stolarz sporz¹dzi trumnê.
Poœwiêcon¹ kred¹ opisuje siê le¿¹ce cia³o,
zakreœlaj¹c na pod³odze okr¹g. Jest to dzia³anie
zabezpieczaj¹ce ¿ywych przed obecnoœci¹ duszy.
Kiedy gospodarz zabiera siê do pierwszej orki
wiosennej, pisze kred¹ na lemieszu p³uga litery
K+M+B, aby jego trud wyda³ dorodne owoce.
Takie same znaki kreœli te¿ na kosie, zanim
rozpocznie ¿niwa.

 Istnieje powszechne przekonanie, ¿e szcze-
góln¹ moc zabezpieczaj¹c¹ przed z³ymi si³ami,
czasami i chorob¹ ma woda poœwiêcona w dzieñ
Trzech Króli. Ni¹ w³aœnie kropi siê pierwsz¹
furê zbo¿a wiezion¹ z pola i byd³o, przy pierw-
szym wiosennym wypêdzeniu na pastwisko.
U¿ywa siê jej te¿ do zabezpieczania domostwa
przed uderzeniem pioruna w czasie burzy, kropi¹c
na znak krzy¿a w stronê, sk¹d idzie burza.
Dobrze jest t¹ wod¹ pokropiæ byd³o, kiedy
choruje. Tak chêtne i czêste u¿ywanie wody
œwiêconej, która oczyszcza od grzechów
i zabezpiecza przed dzia³aniem z³ego ducha,
zwi¹zane jest z nauk¹ Koœcio³a o sakramenta-
liach i b³ogos³awieñstwach.

Kiedy istnia³y jeszcze maszoperie, w œwiêto
Trzech Króli (lub te¿ dzieñ po nim) rybacy
schodzili siê po po³udniu na tzw. maszopstwo
- inaczej maszopskie. Œwi¹teczne zebranie
u szépra gromadzi³o wszystkich cz³onków
danej maszoperii. Przy achtélku piwa lub kwarcie
wina radzili nad przygotowaniem sprzêtu
i ludzi do nowego sezonu. Po czêœci meryto-
rycznej przechodzono do bardziej radosnej
zabawy, grano w karty i wys¹czano nastêpne
porcje alkoholu.

Liturgiczny okres Bo¿ego Narodzenia koñczy
siê w niedzielê Chrztu Pañskiego, przypadaj¹c¹
po uroczystoœci Trzech Króli. W koœcio³ach
jednak kolêdy œpiewa siê a¿ do 2 lutego, do tego
te¿ dnia stoj¹ w koœcio³ach choinki i wystawione
od Wigilii Bo¿ego Narodzenia ¿³óbki.

GROMNICZNA
2 lutego rzypada Œwiêto Ofiarowania Pañskie-

go, potocznie nazywane Matka Boskôo Grom-
nicznô lub krótko Gromnicznô.

Œwiêto to jest wspomnieniem przedstawienia
Jezusa w œwi¹tyni (Lk 2, 22 n.). Na Wschodzie,
a potem w liturgii gallikañskiej nazywano je
Hypapante, na Zachodzie natomiast Purificatio
Beatae Mariae Virginis. Eteria relacjonuje, ¿e
w wieku IV œwiêto to celebrowano w Jerozoli-
mie. W roku 542 wprowadzono tê uroczystoœæ
do kalendarza œwi¹t cesarstwa wschodniego
za spraw¹ Justyniana, jako podziêkowanie
za uwolnienie od straszliwej zarazy. W Koœciele
Rzymskim przyjê³a siê znacznie póŸniej,
prawdopodobnie na pocz¹tku VII wieku. Mimo
i¿ jest to dzieñ roboczy i œwiêto nieobowi¹zkowe,

Rys. Andrzej Arendt
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tradycyjnie cieszy siê ono wœród katolików na
Kaszubach wielk¹ popularnoœci¹. Duszpasterze
tak uk³adaj¹ plan nabo¿eñstw, aby tak¿e ci wszy-
scy, którzy w tym dniu musz¹ podejmowaæ naukê
lub pracê, mogli wzi¹æ udzia³ w Eucharystii.
Zgodnie z odwieczn¹ tradycj¹, Gromnicznô jest
uwa¿ana za ostatni dzieñ okresu œwiêtowania
Bo¿ego Narodzenia. Po raz ostatni œpiewa siê
w œwi¹tyniach i domach kolêdy, a nazajutrz roz-
biera siê choinki i ¿³óbki. Dawnymi czasy moment
ten by³ bardzo wa¿ny dla dziatwy domowej.
Obrzêdowe drzewko obwieszano bowiem
s³odyczami, czekoladkami, piernikami, ciastkami
figurowymi, orzechami i owocami. Poniewa¿
³akoci tych nie wolno by³o dzieciom zrywaæ,
starsi respondenci powiadaj¹, i¿ by³a to dla nich
prawdziwa szko³a samoopanowania i ascezy.
Zdejmowane z usychaj¹cej dáné s³odycze dzielono
równo pomiêdzy wszystkie dzieci w rodzinie.

Wed³ug dawnych przekonañ 2 luty dok³adnie
wyznacza po³owê okresu zimowego. Dlatego
powiada siê, ¿e Na Gromnic¹ ¿ëmë po³owica
i W Gromniczn¹ robôk w zëmi sê na drëgi bok
przewrôcô. Znane jest te¿ przys³owie - prognoza
Jak w Gromniczn¹ z daku cécze, zëma d³ugo
sê powlecze. W Cha³upach i wsiach na l¹dzie
przytacza siê porzekad³o: Czé na Gromniczn¹
gês woda dostónie, té na Strumiann¹ (25 III
Zwiastowanie Pañskie) owca trôwê.

Istotn¹ czêœci¹ œwi¹tecznej liturgii jest zapale-
nie i poœwiêcenie obrzêdowych œwiec - gromnic.
Liturgia œwiat³a nawi¹zuje do prastarej i uniwer-
salnej symboliki œwiat³a i ognia oraz antynomii
œwiat³o - ciemnoœæ, która w Piœmie œw. odno-
szona jest do Chrystusa w opozycji do grzechu.
Poœwiêcone gromnice przyniesione do domów
nie tylko symbolizuj¹ Chrystusa i Jego moc, ale
- w przekonaniu informatorów - rzeczywiœcie
te moc maj¹. Gromnicy nale¿y jednak u¿ywaæ
z wiar¹. Wszyscy informatorzy u¿yliby grom-
nicy przy konaj¹cym. Jej œwiat³o dodaje wiary
i nadziei umieraj¹cemu, odpêdza z³e duchy
walcz¹ce o duszê odchodz¹c¹ na S¹d Bo¿y
i prowadzi zmar³ego po opuszczeniu cia³a
do wiekuistej œwiat³oœci nieba.

Œwiat³o tej œwiecy jest znakiem skutecznej
pomocy Bo¿ej we wszelkich niebezpieczeñstwach
i kataklizmach. Gdy Pó³wyspowi Helskiemu
zagra¿a wysoka fala lub kra wdziera siê w l¹d,
nale¿y od strony, z której idzie niebezpieczeñ-
stwo, postawiæ w oknie zapalon¹ gromnicê,
a przyjdzie wybawienie. W czasie grzmotu i burzy
zapalenie œwiecy i ufna modlitwa uchroni¹ dom
od uderzenia pioruna. Œwiêcona œwieca broni
przed po¿arem i zaraŸliwymi chorobami. W czasie
wojny, we wrzeœniu 1939 r. zapalano gromnicê
podczas bombardowania i ostrza³u artyleryjskie-
go, wszyscy trwali na modlitwie do Matki Bo¿ej.
Chocia¿ we wsi nie by³o ¿adnego schronu, nikt
nie zgin¹³ od nalotu. Jeœli zdarza siê, ¿e sztorm
zastanie rybaków z dala od portu, ma³¿onka
i dzieci modl¹ siê na ró¿añcu przy zapalonej
gromnicy o szczêœliwy powrót do domu.
Obrzêdowej œwiecy u¿ywaj¹ te¿ ludowi
znachorzy do leczenia chorób, wobec których
medycyna bywa bezradna. Chodzi o tzw.
za¿egnanie ró¿y i zdjêcie uroku. Umiejêtnoœci
te posiada tylko kilka osób, które wol¹ pozostaæ
anonimowe.

ŒWIÊTY  B£A¯EJ

3 lutego wspomina siê w Koœciele postaæ œw.
B³a¿eja, biskupa i mêczennika z Armenii, patrona
od chorób gard³a i górnych dróg oddechowych.
W œwi¹tyniach helskich po ka¿dej mszy œw.
kap³an udziela obecnym specjalnego b³ogos³a-
wieñstwa, skrzy¿owanymi œwiecami dotykaj¹c
szyi ka¿dego uczestnika nabo¿eñstwa. Jeœli ktoœ
jest nieobecny na nabo¿eñstwie, a choruje
na gard³o, czynnoœci tej dope³niaj¹ po powrocie
z koœcio³a jego domownicy.

 Zwyczaj ten, jak wykaza³y badania, jest
powszechnie znany. Przyjêcie b³ogos³awieñstwa
œw. B³a¿eja zapobiega - wed³ug zgodnej opinii
- chorobom gard³a.

ŒWIÊTA   AGATA

Powszechny jest wœród ludnoœci pó³wyspu
helskiego kult œw. Agaty mêczennicy, której
œwiêto przypada 5 lutego.  Dotyczy to
w szczególnoœci Jastarni - Boru, poniewa¿ jedna
z dawnych maszoperii mia³a tê w³aœnie œwiêt¹
za patronkê. Potomkowie cz³onków maszoperii
zamawiaj¹ mszê œw. i w niej uczestnicz¹. Tego
dnia udzia³ w nabo¿eñstwach w KuŸnicy
i Jastarni jest doœæ liczny, w koœciele poœwiêca
siê sól, chleb i wodê, które wierni przynosz¹
z domu. Po powrocie do domu ka¿dy z domow-
ników spo¿ywa kawa³ek poœwiêconego chleba.
W przekonaniu informatorów chroni to od cho-
rób i zabezpiecza dom przed g³odem. Œwiêcon¹
sol¹ przyprawia siê œledzia, którego te¿ dzieli
siê miêdzy cz³onków rodziny. Resztê œwiêconej
soli przechowuje siê jako œrodek broni¹cy przed
nieszczêœciami. Wody œwiêconej z dnia œw. Agaty
u¿ywa siê w czasie sztormów i powodzi.
Opowiada siê, ¿e przy pomocy soli i wody œw.
Agaty zatrzymano powódŸ i napór kry na
Pó³wysep. Œrodki te s¹ w mniemaniu starszych
bardzo skuteczne przeciw po¿arowi. W czasie
burzy niektóre gospodynie kropi¹ wod¹ œw.
Agaty na cztery strony œwiata, aby uchroniæ
domostwo od gromu. Dziœ jednak zwyczaj ten
pielêgnowany jest rzadko.

ŒWIÊTY  WALENTY

Œwiêtego Walentego (14 luty) czcz¹ w KuŸnicy,
gdzie jest patronem jednej z dawnych maszoperii.
Jak wspomina Stelmachowska, w Pucku i Gdañ-
sku s¹ w dniu œw. Walentego odpusty, na które
przybywa z ca³ego pó³wyspu helskiego du¿o
rybaków. Wspó³czeœnie kult tego œwiêtego jest
znacznie s³abszy. Sporadycznie spotkaæ mo¿na
przys³owie: Na œwiêti Walk nié ma ju pod lodem
balk. "Œwiêty Walenty by³ z buka wyciêty"
- co ma oznaczaæ, ¿e jest twardy i mocny.

ZAPUSTY

Ostatnim akordem zimowego czasu œwi¹tecz-
nego i karnawa³u s¹ w ludowym kalendarzu
Zôpuste. Nazw¹ t¹ okreœla siê trzy dni (niedziela,
poniedzia³ek, wtorek) przed Popielcem. Dni te,
tak jak dawniej, up³ywaj¹ w atmosferze
spotkañ i zabaw. Zapustne uciechy zaczynaj¹
siê w niedzielne popo³udnie. Dawniej rybacy
wraz z rodzinami schodzili siê u szépra, dziœ
gromadz¹ siê po s¹siedzku lub w gronie rodzin-
nym. Guttówna (jw. s. 464-465) opisuje dawny

obyczaj: Zapusty by³y œwiêtem rybackim.
Zbierano siê zwykle w poniedzia³ek i wtorek
zapustny w celu zszycia niewodu. Zwykle scho-
dzono siê do szepra /.../. piêæ, szeœæ kobiet
przygotowywa³o wspólne jedzenie. W Borze
piwo i chleb kupowano ze wspólnej kasy, a resztê
przyjêcia przygotowywa³a szeprowa /.../.
Musia³ byæ wêgorz gotowany, solony, fl¹dry
suszone w lesie na œwie¿ym powietrzu, wêgorz
specjalnie wymoczony, niesolony oraz pieczony
wêgorz na wêgliszkach [...]. Piwo popijano nie
tylko przy jedzeniu, ale w czasie pracy. Rybacy
powiadaj¹, ¿e zszywaæ niewodu na sucho nie
mo¿na, gdy¿ ryba lubi wodê. Pierwszy kieli-
szek wylewa siê na matniê |...]. Dziadowie sta-
wiali przy zeszywinach do 20 litrów piwa. Ca³¹
sieæ zlewali piwem |...|. Przy zszywaniu œpie-
wano przewa¿nie koœcielne pieœni. Jednego dnia
zszywano, a drugiego wykañczano. Gdy ju¿ by³
gotowy, strzelano w beczu³kê, tzw. pank (p³y-
wak), celem wystraszenia czarownicy, by nie
przeszkadza³a w po³owach, podpalano pod nim
œwiêcone ziele a nastêpnie chowano na
strych. Jednym z punktów zabawy by³o omo-
tanie w sieci, z czego trzeba by³o siê wykupiæ.
Tam, gdzie s¹ chêtni, organizuje siê zabawê
taneczn¹. Gdzie indziej czas spêdza siê na poga-
wêdce przy suto zastawionym stole i alkoholu.
W niektórych œrodowiskach trzy zapustne wie-
czory up³ywaj¹ na grze w karty. Charaktery-
styczne i tradycyjne jest menu na Zapusty, choæ-
by ze wzglêdu na specyficzne pieczywa, które
siê w te dni spo¿ywa. S¹ to najpierw pónczi
albo ónczi czyli sma¿one na oleju lub smalcu
p¹czki, dalej purcle na patelni albo te¿ plince
czyli miejscowe naleœniki, oraz radekuche zwane
te¿ radeónczi czyli chruœciki - faworki. Nieraz
do zestawu do³¹czano kucha czyli dro¿d¿ówkê
z kruszonk¹ i rodzynkami.

Ka¿dego dnia podawano domownikom
i goœciom inny rodzaj pieczywa. Nale¿a³o jeœæ
do syta i jeszcze wiêcej, aby przetrwaæ d³ugi
czas postu. Obfitoœæ jedzenia mia³a te¿ zapew-
niæ zdrowie na ca³y rok. Zapustne tañce - jak
powiadaj¹ starsi - te¿ gwarantuj¹ zdrowie,
dlatego nawet staruszkowie nie powinni siê
od nich uchylaæ.

Podczas, gdy jedni bawi¹ siê i ucztuj¹, inni
œpiesz¹ na 40 godzinne nabo¿eñstwo, odby-
waj¹ce siê w koœciele. Adoracja Najœwiêtszego
Sakramentu gromadzi nie tylko starszych.
Uczestnicz¹ w niej licznie ludzie m³odzi, którzy
po nawiedzeniu œwi¹tyni udaj¹ siê na zapustn¹
goœcinê.

Nieznany jest prawie wcale zakaz szycia
i robienia na drutach, którego przestrzega siê
w Zapusty na Kaszubach pó³nocnych. W przed-
dzieñ Popielca w wielu domach gospodynie
szorowa³y do czysta patelnie i garnki, u¿ywane
do sma¿enia. W czasie wielkiego postu nie
korzystano z nich wcale, poniewa¿ nie jedzono
w tym okresie miêsa ani t³uszczu. Ju¿ jednak
przed wojn¹ da³o siê zauwa¿yæ odstêpstwa
od surowej dyscypliny postnej, a powodem by³
nap³yw wczasowiczów - liberalnych i bogatych.

O pó³nocy z wtorku na œrodê najbardziej
nawet rozbawieni tancerze i kamraci od kieliszka
koñcz¹ zabawê czyli  œledzika -  siédza.
Nazajutrz bowiem przyjdzie odmiana nastrojów
i czas nowy - wielki post.
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Celem spotkania by³o zapoznanie siê z ofert¹
Uniwersytetu Gdañskiego w sprawach wspól-
nych dzia³añ, zmierzaj¹cych do rozwoju miasta
oraz rozbudowy i dzia³alnoœci statutowej Stacji
Morskiej w Helu. Prorektor, reprezentuj¹c w³a-
dze uczelni, podziêkowa³ za dotychczasow¹,
wieloletni¹ przychylnoœæ helan dla akademickich
inicjatyw w naszym mieœcie, co w konsekwen-
cji pozwoli³o zaowocowaæ tak znakomitym
publicznym produktem, jakim jest fokarium.

PRZYMIARKA  DO  SPRZEDA¯Y?

[z autorskim opisem projektu mog¹ siê czytel-
nicy HB zapoznaæ na stronie 10-11 (przyp.red)]

Generalnie dr Skóra zaplanowa³ w tym miej-
scu fragment Morskiego Parku, o którym to HB
pisa³a w poprzednim numerze w artykule pt.
"Czy Hel jest dobrym miastem?". Przy czym
autor zachowa³ w ca³oœci naturaln¹, dotychcza-
sow¹ funkcjê pla¿y i pla¿owej przystani rybac-
kiej, sugeruj¹c podniesienie ich rangi i standardu.
Podkreœli³  te¿ ca³oroczny charakter funkcji
"nowej Ma³ej Pla¿y" co bêdzie skutkowaæ licz-
niejsz¹ obecnoœci¹ turystów w Helu nie tylko
w lecie.

Koncepcja ta, podobnie jak stan naszych sa-
morz¹dowych ustaleñ z 2002 roku, nie zak³ada-
³a jednak ubytku powierzchni terenu z tytu³u
odsprzeda¿y najistotniejszej dzia³ki w prywat-
ne rêce - co jeœli siê stanie, praktycznie unice-
stwia ca³e zamierzenie. S³uchacze oczekiwali
wyt³umaczenia, jak i dlaczego obecne w³adze
miasta forsuj¹ inn¹ koncepcjê. Burmistrz przy-
zna³, ¿e wprowadzi³ zapis w projekcie nowego
bud¿etu o sprzeda¿y tego fragmentu Ma³ej Pla-
¿y, i ¿e plan zagospodarowania tego terenu zo-
sta³ przes³any  do bran¿owych uzgodnieñ m.in.
w Urzêdzie Wojewódzkim bez szerszych kon-
sultacji.

Byæ mo¿e nadmiar emocji sprawi³, ¿e nie bar-
dzo mogliœmy zrozumieæ, jakie jest ostateczne
stanowisko naszych w³adz samorz¹dowych
wobec propozycji, któr¹ w miêdzyczasie przy-
gotowywa³a Stacja Morska. Niejasny jest te¿
stosunek Burmistrza do tego projektu. Ta nie-
zwykle atrakcyjna alternatywa w stosunku do
odsprzedania tego terenu w prywatne rêce, chy-
ba nie zyska³a jego przychylnoœci. S³uchacze nie
poznali tak¿e ¿adnego urzêdowego, nawet szki-
cowego projektu architektonicznego dla tego

Mieszkañcy Helu, zaniepokojeni zapisami w projekcie bud¿etu miasta na rok 2004, dotycz¹cymi sprzeda¿y
"dzia³ek" na terenie pla¿y nad Zatok¹, przyszli 12 stycznia na spotkanie klubu radnych "Morskiego Przymierza
Hel 2020" z prof. dr hab. Januszem Neiderem - Prorektorem ds. Rozwoju i Finansów Uniwersytetu Gdañskiego
oraz za³o¿ycielami tego klubu sprzed lat kilku. Na spotkaniu byli obecni tak¿e: Burmistrz - Miros³aw W¹do³owski
oraz jego zastêpca, Jaros³aw Pa³kowski.

miejsca, a zaprojektowane przez Urz¹d Miejski
funkcje dla tego terenu pokazuj¹, i¿ przysz³y
w³aœciciel pod has³em us³ugi sportowo/rekreacyj-
no/edukacyjne bêdzie móg³ wybudowaæ sobie
rezydencjê ze wszystkim, co mu do odpoczyn-
ku bêdzie potrzebne. A jeœli siê dobrze zakrêci,
to i drogê dojazdow¹ i parking zafunduje mu
miasto.

Zgromadzeni w sali ratusza ludzie wyra¿ali
nie tylko zrozumia³e obawy, zwi¹zane ze sprze-
da¿¹ terenów w rejonie tzw. Ma³ej Pla¿y, ale
i podkreœlali, ¿e obecnie forsowane zapisy
w uchwale i bud¿ecie  nie s¹ zgodne z konsensu-
sem wypracowanym w Radzie Miasta w 2002
roku, który to zapis gwarantowa³, ¿e ca³a pla¿a
nad Zatok¹ pozostanie w³asnoœci¹ komunaln¹
jako dobro ogólnospo³eczne - publiczne. Naj-
pe³niej wyrazi³ ten problem obecny na spotka-
niu  Ryszard Groenwald, jeden z za³o¿ycieli
klubu "Przymierze Hel 2020", poprzedni vice
przewodnicz¹cy Rady Miasta i wspó³twórca
programu wyborczego, który mia³ byæ realizo-
wany przez cz³onków klubu bêd¹cych w struk-
turach samorz¹dowych. Program ten zak³ada³
m.in. rozwój Helu poprzez  wzmacnianie tury-
stycznej atrakcyjnoœci miasta. Jako ówczesny
radny, równie¿ wówczas g³osowa³ za przyjê-
ciem wniosku o nie sprzedawaniu dzia³ek na pla-
¿y. Teraz przypomnia³ to w swoim wyst¹pie-
niu:

„Trzeba sobie powiedzieæ panie burmistrzu,
uczciwie i po mêsku, ¿e ten projekt bud¿etu na
2004 r jest niezgodny z uchwa³¹ z 2002 roku.
Poparcie by³o absolutne i wszyscy jednog³oœnie
zgodziliœmy siê, ¿e ten kawa³ek naszego miasta
ma s³u¿yæ wszystkim.  By³ zrobiony zapis, ¿e nie
bêdzie sprzeda¿y, ¿e teren ten ma zostaæ w³asno-
œci¹ komunaln¹, ¿e nie dojdzie do wtórnego

Zapewni³ te¿, ¿e Uniwersytet Gdañski jest
zainteresowany dalszymi inwestycjami w Helu,
których charakter bêdzie odpowiada³ interesom
mieszkañców, polityce rozwoju miasta i regio-
nu. Wskaza³ na znacz¹ce mo¿liwoœci finanso-
we, jakie z momentem wejœcia do Unii Europej-
skiej uzyska Uniwersytet, i jak dziêki istnieniu
Stacji Morskiej w Helu bêdzie móg³ je lokowaæ
w naszym mieœcie.

Najbli¿sza inicjatywa  to mo¿liwoœæ nieco-
dziennego i atrakcyjnego zagospodarowania
terenu Ma³ej Pla¿y we wspólnym z miastem,
publicznym przedsiêwziêciu, jakie zaprezento-
wa³ dr Krzysztof Skóra. Obecni na zebraniu mieli
okazjê podczas komputerowej prezentacji zo-
baczyæ urbanistyczno-architektoniczn¹ wizjê
tego fragmentu miasta. Prelegent dok³adnie
opisa³ funkcje wszystkich obiektów oraz zamie-
rzenia renowacyjne w stosunku do przyrody
i historii tego miejsca. Jak siê dowiedzieliœmy,
koncepcja ta powsta³a m.in. z inspiracji w³adz
miasta i bazowa³a na za³o¿eniach Uchwa³y Rady
Miasta z 28 sierpnia 2002 oraz wnioskach przy-
jêtych na sesji w dniu 3 lipca tego¿ roku.
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podzia³u tej nieruchomoœci, który móg³by de facto tê sprzeda¿ umo¿liwiæ.
Proszê wiêc powiedzieæ g³oœno i po mêsku - dzisiejszy projekt bud¿etu jest
niezgodny z t¹ uchwa³¹ (...). Jeœli pytacie, sk¹d wiêc wzi¹æ ten milion, to
powiem, ¿e mo¿na gdzie indziej poszukaæ tych dudków (...). Jeœli sprze-
dacie grunty na Ma³ej Pla¿y, to wizja Parku Morskiego padnie. Nie
bêdzie ju¿ wtedy mo¿liwa do realizacji. Ze sprzeda¿¹ terenów pla¿y nad
Zatok¹ nie zgadzaj¹ siê wszyscy mieszkañcy, którzy z dziada pradziada
zawsze korzystali z ca³ej pla¿y nad Zatok¹ i chc¹ nadal z niej korzystaæ.
To równie¿ ich Ÿród³o utrzymania.
Tymczasem co siê dzieje?! Nic byœmy nie wiedzieli o planach sprzeda¿y
pla¿y, gdyby nie wieœæ gminna, która buchnê³a przez miasto. Wieœæ ta
g³osi wszem i wobec, ¿e s¹ ju¿ kupcy na Ma³¹ Pla¿ê i ca³a sprawa jest
zaklepana. Wiêc powiedzcie sobie szczerze, ¿e dla miliona z³otych sprze-
daliœmy wizjê Helu, która mog³a siê urzeczywistniæ. A przecie¿ jest to
wizja na 20 lat do przodu, wiêc trzeba wykorzystaæ ten pomys³, potencja³
i chêci. Gdybym to ja, panie burmistrzu, us³ysza³ coœ takiego, to powie-
dzia³bym - Panowie! Do przodu! Zrobimy to! Z optymizmem, ¿eby to has³o
Hel 2020 naprawdê znaczy³o 2020. Poka¿my, ¿e nas na to staæ! Czego
serdecznie wszystkim ¿yczê”.
   Burza oklasków najpe³niej chyba odda³a poparcie mieszkañców naszego
miasta dla takiego sposobu myœlenia. R. Groenwald przypomnia³ równie¿
nazwiska radnych, którzy w lipcu 2002 r. obecni byli na sesji. Byli to:
Ryszard Groenwald, Henryk Indyk, Zofia Jarosz, Tadeusz
Klajnert, Eugeniusz Konarski, Franciszek Kosznik, Teresa
Laskowska, Janusz Leszczyñski, Tadeusz £uczaj, Edward Mrozik,
Jan Naturski, Józef Salski, Zbigniew S³ugocki, Jerzy Tomasik,
Pawe³ Wojna   (podkreœlono nazwiska radnych obecnej kadencji- red.)

– listê tê pozostawiam bez komentarza - powiedzia³.
  Równie¿ przewodnicz¹cy Rady Miasta, Tadeusz Klajnert, w swoim
wyst¹pieniu przypomnia³ o zapisie z dn. 3 lipca 2002 r.  „Ja  poczu³em siê
oszukany, panie burmistrzu, widz¹c w projekcie uchwa³y bud¿etowej, ¿e
wbrew zapisom z dn. 3 lipca 2002 r., wbrew temu, ¿e teren ten pozostanie
w³asnoœci¹ komunaln¹, to w projekcie bud¿etu jest przeznaczony do sprze-
da¿y. Sprawa uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania, to jest
jedna sprawa, a sprawa sprzeda¿y dzia³ki, to jest druga. Wiêc proszê nie
mówiæ, panie burmistrzu, ¿e to jest to samo. ¯e jeœli zakupi ten teren
prywatny inwestor, to bêdzie realizowa³ wizjê pana doktora Skóry. Nie
bêdzie! To mo¿emy od razu siê o to za³o¿yæ. I po co tu mówiæ o rozwoju
turystyki, skoro go nie bêdzie? Dochody mieszkañców Osiedla rybackie-
go zostan¹ obni¿one drastycznie (...)”.

   Spotkanie trwa³o 3 godziny, wiêc trudno przedstawiæ wszystkie g³osy
z sali. Jako ¿e radny £uczaj odwa¿nie siê przyzna³, ¿e popiera projekt
sprzedania terenów na pla¿y, argumentuj¹c swoje stanowisko bud¿eto-
wymi potrzebami miasta, wiêc zaraz pad³o retoryczne pytanie z sali
zadane przez helankê  „czy jako wojskowy wi¹¿e pan swoje plany na
przysz³oœæ z Helem? Czy pozostanie pan tu na sta³e z rodzin¹? Bo my,
helanie, z dziada pradziada, byliœmy tu i bêdziemy. A sreber rodowych siê
nie sprzedaje”

Burmistrz uspokaja³ ludzi: „Jeœli program przedstawiony przez Uniwer-
sytet Gdañski znajdzie wœród radnych poparcie, i kiedy rozwój miasta
bêdzie zapewniony, to chocia¿ bêdzie problem, gdzie znaleŸæ ten milion
z³otych za³o¿ony w bud¿ecie, to poradzimy sobie równie¿ z t¹ spraw¹.
    Wiêc o ile dobrze zrozumia³am, jest nadzieja, ¿e sporna kwestia, jak¹
jest pla¿a nad Zatok¹, zostanie rozwi¹zana w sposób satysfakcjonuj¹cy
wszystkich, którym le¿y na sercu przysz³oœæ naszego miasta. Bêdziemy
teraz czekaæ na m¹dre decyzje naszych samorz¹dowych decydentów.
Zostaliœmy jako mieszkañcy Helu zaproszeni przez Burmistrza do udzia-
³u w pracach komisji samorz¹dowych, gdzie bêd¹ dyskutowane kwestie
dotycz¹ce Ma³ej Pla¿y. Nie muszê chyba nikogo przekonywaæ, ¿e trzeba
w nich braæ udzia³. Równie¿ mamy prawo, jako mieszkañcy Helu, braæ
udzia³ w Sesji Rady Miasta, na której bêdzie g³osowany bud¿et, a wiêc
problem sprzeda¿y terenów na pla¿y nad Zatok¹. Ju¿ zapowiedzieli swo-
j¹ obecnoœæ dziennikarze nie tylko Helskiej Blizy, ale i prasy z Trójmiasta.
   Rozpoczê³y siê te¿ w Helu otwarte dla wszystkich mieszkañców nasze-
go miasta spotkania, na których mo¿na zapoznaæ siê z robocz¹ wizj¹
zagospodarowania Ma³ej Pla¿y przez Uniwersytet Gdañski, któr¹ to
wizjê przedstawia jej autor, dr Krzysztof Skóra.
   Od nas, helan, powinno zale¿eæ, czy za milion sprzedamy swój rozs¹-

dek, przysz³oœæ i marzenia, czy te¿ przekonamy nasze w³adze samorz¹-
dowe do zmian w bud¿ecie na rok 2004, co pozwoli urzeczywistniæ siê
takiej wizji Helu, o jakiej innym miastom w Polsce siê nie œni³o.

 Iwona Rusajczyk

foto: biker
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S¹ szanse na dalszy rozwój Stacji, jest te¿
przy tej okazji sposobnoœæ zdobycia funduszy
na przedsiêwziêcia, o których inne ma³e mia-
steczka tylko mog¹ marzyæ.

Uniwersytet Gdañski - najwiêkszy zak³ad
pracy w naszym województwie, daje pracê po-
nad 3 tysi¹com ludzi. Pracuje w nim tak¿e kilku-
nastu helan. Wiêkszoœæ to pracownicy helskiej
placówki. Jeœli zapadn¹ stosowne uzgodnienia
z w³adzami miasta, przybêd¹ nastêpne miejsca
pracy w Helu, a nowe obiekty (podobnie jak
fokarium) bêd¹ syciæ i innych helan. Pomys³
jest prosty i w³aœciwie znany ju¿ wielu miesz-
kañcom, a tym bardziej czytelnikom Helskiej
Blizy. Ró¿ne elementy jego opisu przewija³y
siê na ³amach tej gazety od lat.

Po pierwsze, projekt ma byæ przedsiêwziê-
ciem publicznym, realizowanym przy wspó³-

udziale miasta i uczelni. Bêdzie ulokowany
i obejmie ca³y teren tzw. Ma³ej Pla¿y, pomiêdzy
portem wojennym a wejœciem do fokarium.
Granice tego obszaru s¹ to¿same z tymi, jakie
dla nowego planu zagospodarowania ustali³y
w³adze Helu i przekaza³y do uzgodnieñ orga-
nom wy¿szych instancji. Funkcje (omówione
ni¿ej) te¿ s¹ podobne, choæ bardziej subtelne
i finezyjne w celach, którym maj¹ s³u¿yæ.

Prezentujemy pogl¹d, ¿e tego terenu nie nale¿y
sprzedawaæ. Uwa¿amy go za cenny, publiczny
kawa³ek Polski, do którego dostêp powinni mieæ
wszyscy.

Co zatem zamierzamy zrobiæ?
Przede wszystkim musimy zrekultywowaæ

teren po zapleczu technicznym Hydrobudowy
i odtworzyæ naturaln¹ zieleñ wydmowego

NA MA£EJ PLA¯Y
MO¯E BYÆ PIÊKNIE I M¥DRZE

Stacja Morska Uniwersytetu Gdañskiego nie od dziœ stara siê tak dzia³aæ i rozwijaæ, aby maksymalnie mo¿liwe
po¿ytki z tego odnosi³ Hel i jego mieszkañcy. Ponad 25 lat pracy jej zespo³u zaœwiadcza chyba dostatecznie
dobrze, ¿e beneficjantów jest wiêcej ni¿ tych, którzy w swoim przeœwiadczeniu stracili, gdy¿ mieli pomys³y
wspanialsze. Pora zrobiæ krok nastêpny.

zaplecza pla¿y. Chroni¹c gatunki wra¿liwe,
stworzyæ na oko³o 75% terenu wydmowy park.
Dziêki drewnianym pomostom, id¹cym z ulic
Rybackiej, Pla¿owej i Lipowej, bêdzie mo¿na
przejœæ nad zieleni¹ wydmy prosto na pla¿owy
piasek. Podobny pomost pobiegnie równolegle
do brzegu œrodkiem wydmy. Na przed³u¿eniu
ulicy Rybackiej zostanie zrekonstruowana
"rybacka wioska" z domami i elewacjami, jakie
pamiêtamy ze starych, helskich pocztówek. Ich
okresowymi mieszkañcami ma staæ siê szkolna
i studencka m³odzie¿, przyje¿d¿aj¹ca do Helu
na edukacyjne wycieczki (do muzeów, latarni,
fokarium itp.). Bêdzie to tak¿e miejsce dla m³o-
dych sportowców z innych miast, rozgrywaj¹-
cych turnieje w helskiej hali sportowej. Dodaæ
nale¿y, i¿ technologia wykonania wnêtrz
nie pozwoli na ich dewastacje, co zwykle

Legenda:
(1.) Checze „rybackiej wioski” ,  (2.) Rybacka przystañ z zapleczem magazynków i miejscem na suszenie sieci,  (3.) Budynek zaplecza szkó³ki

nurków i ¿eglarzy,  (4.) Pomosty z miejscami postojowymi dla ma³ych ³ódek,   (5.) Podwodna, kamienna rafa,  (6.) Baterie s³oneczne,  (7.) Budynek
zaplecza logistycznego,  (8.) Spacerowe pomosty wydmowe na przed³u¿eniu ulic: Lipowej, Pla¿owej i Rybackiej,  (9.) Edukacyjny park wydmowy
(rewitalizowane sielisko przyrodnicze),  (10.) Oœrodek ekspozycji i hodowli morskich ssaków – „Morœwinarium”.

 Opracowanie koncepcji: Stacja Morska UG, A.M.architekci sp. z o.o. ©

Elementy sk³adowe projektu Uniwersytetu Gdañskiego dot. tzw. Ma³ej Pla¿y
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powstrzymuje w³aœcicieli pensjonatów od
wynajmowania pomieszczeñ m³odzie¿y.

Przy "rybackiej wiosce" bêdzie istnia³a
przystañ ³odziowa. Ka¿dy rybak, pos³uguj¹cy
siê tradycyjn¹ ³ódk¹, otrzyma do dyspozycji
magazynek ("sza³erek") na sprzêt po³owowy.
Bêdzie korzysta³ z niego za darmo, dopóty
bêdzie ³owi³ na tradycyjnej ³odzi i w sposób
sprzyjaj¹cy promocji swojego zawodu, miasta
i rodzimych gatunków ryb.

Uniwersytet zamierza tak¿e utworzyæ
i utrzymywaæ na pla¿y zaplecze dla szkó³ki
nurkowania oraz ¿eglowania dla najm³odszych.
W tym celu zaprojektowano specjalne pomosty
oraz podwodn¹, kamienn¹ rafê do podwodnych
eksploracji.

Przewidujemy, i¿ pomiêdzy checzami oraz
w ich pobli¿u bêd¹ uruchamiane stoiska,
sprzedaj¹ce wyroby artystów i plastyków, w
tym elementy regionalnej sztuki ludowej. Nie
wykluczamy nawet ma³ych polowych wêdza-
renek, maj¹c przy okazji nadziejê, ¿e rybacy
przy pla¿owych pomostach bêd¹ rano sprze-
dawaæ œwie¿e ryby turystom i mieszkañcom.

Najwiêkszym i najpóŸniej budowanym ele-
mentem by³oby stworzenie oœrodka o charakte-
rze delfinarium, ale dedykowanego naszemu
rodzimemu gatunkowi - morœwinowi. Na
przybrze¿nej wyspie powstanie odgrodzony
atol, w którym bêdzie mo¿na te zwierzêta prze-
trzymywaæ i badaæ. Nie wykluczone, ¿e trafi¹
tu tak¿e zimno-wodne delfiny bia³onose. Woda
bêdzie swobodnie, bez udzia³u pomp przep³y-
waæ przez ich baseny. Podwodne okna pozwol¹
na ogl¹danie nie tylko tych zwierz¹t, ale wszyst-
kich innych organizmów, jakie zamieszkaj¹
na dnie i w toni podwodnej zagrody.

Projekt zak³ada te¿, ¿e z Ma³ej Pla¿y da siê
zrobiæ miejsce odpoczynku najwy¿szej jakoœci.
Jej zaplecze oraz czystoœæ powinny pomóc mia-
stu w staraniu siê o atest B³êkitnej Flagi. Jak
na razie nie otrzyma³a go ¿adna polska pla¿a,
choæ w Europie jest ich ju¿ ponad dwa tysi¹ce.
Projekt kompleksowego zagospodarowywania
powinien to u³atwiæ, a Hel móg³by w niedalekiej
przysz³oœci wyznaczaæ innym polskim kuror-
tom pla¿owe standardy.

Nale¿y dodaæ, i¿ wersja zagospodarowania
Ma³ej Pla¿y przez Uniwersytet Gdañski zak³a-
da brak ruchu samochodowego na tym terenie,
parkingów oraz uruchomienie energetyki grzew-
czej w oparciu o pró¿niowe kolektory s³oneczne
i pompy cieplne.

Jeœli w³adze miasta podziel¹ pogl¹d uczelni
na tê formê zagospodarowania i u¿ytkowania
przestrzeni, "Morski Park" w Helu zyska kolej-
ny element ekspozycyjny i magnes dla po - i
przedsezonowych turystów.

Jaki spo³eczny po¿ytek mo¿e przynieœæ taki
publiczny projekt, pokazuje frekwencja goœci
w obiektach Stacji Morskiej UG w Helu i eduka-
cyjno-naukowe dokonania tej placówki.

Krzysztof E. Skóra

Burmistrz Helu og³asza drugi nieograniczony  przetarg ustny na  najem i dzier¿awê czêœci nieru-
chomoœci gruntowej, ozn. geod. nr 150,  po³o¿onej w Helu, przy ul. Leœnej 14-16 na okres od 1 maja
2004 roku do 30 wrzeœnia 2004 roku.

Przeznaczenie: dzia³alnoœæ gastronomiczno-handlowo-noclegowa
Najem dotyczy³ bêdzie czêœci budynku zlokalizowanego na powy¿szej nieruchomoœci, o pow.

165 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie dzia³alnoœci gastronomicznej, natomiast dzier¿awa przy-
leg³ego do budynku terenu o pow. 1000 m2 (bez obszaru nawierzchni betonowej zajêtego pod
boisko), z przeznaczeniem  na prowadzenie pola namiotowego.

Przetarg odbêdzie siê w dniu   10 lutego 2004 r. o godz. 1200  w siedzibie Urzêdu Miasta  w Helu
przy  ul. Wiejskiej 50 ( pokój nr 27 )

Cena  wywo³awcza  najmu i  dzier¿awy wy¿ej opisanej nieruchomoœci wynosi:
30.000.00 z³  (s³ownie :trzydzieœci  tysiêcy  z³otych).
Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokoœci 3000,00 z³ (s³ownie:

trzech tysiêcy  z³otych).
Wadium nale¿y wp³aciæ najpóŸniej do dnia 6 lutego 2004 roku na rachunek Urzêdu Miasta

w Banku Przemys³owo-Handlowym  PBK S.A. I Oddzia³ Gdynia Nr 10601754-330000087294.
Z dzier¿awc¹, który zaoferuje najwy¿sz¹ cenê za dzier¿awê zostanie podpisana stosowna umowa.

Dzier¿awca zobowi¹zany bêdzie do uiszczenia czynszu  w dwóch ratach:
1. I rata w terminie do dnia 15 czerwca 2004 roku
2. II rata w terminie do dnia 15 sierpnia 2004 roku
Na poczet drugiej raty czynszu dzier¿awnego zaliczone zostanie wp³acone wadium.   W przypad-

ku nie wp³acenia raty czynszu w wyznaczonym terminie,  wadium ulegnie przepadkowi, a umowa
wygaœnie w trybie natychmiastowym.

Dzier¿awca zobowi¹zany bêdzie tak¿e do utrzymywania porz¹dku i czystoœci na dzier¿awio-
nym terenie,  przestrzegania  prawa w zakresie ochrony p.po¿. bezpieczeñstwa, ciszy nocnej
(w tym zakazu organizacji g³oœnych imprez rozrywkowych i koncertów )oraz ochrony mienia.
Ponadto zobowi¹zany bêdzie do ponoszenia op³at eksploatacji  przedmiotu najmu tj. korzystania
z energii elektrycznej, urz¹dzeñ wodno-kanalizacyjnych, wywozu nieczystoœci itp.

Uchylenie siê od zawarcia umowy uczestnika, który wygra³ przetarg spowoduje przepadek
wp³aconego wadium i uniewa¿nienie przetargu.

Dodatkowe informacje na temat przetargu mo¿na uzyskaæ codziennie w Urzêdzie Miasta w Helu
pokoju nr 25 (tel. 6750-545 w. 39).

21 grudnia 1953 r. zawarli zwi¹zek ma³¿eñski pañstwo Aleksandra i Franciszek Boldowie.
Dostojnych Jubilatów zaprosiliœmy do Urzêdu Stanu Cywilnego, gdzie Burmistrz Helu

Miros³aw W¹do³owski udekorowa³ Pañstwa Boldów medalem za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie,
¿yczenia z³o¿y³ Przewodnicz¹cy Rady Miasta Tadeusz Klajnert, kole¿anki z Miejskiego Oœrodka
Pomocy Spo³ecznej oraz ni¿ej podpisana.

W pogodnym nastroju, z lekkim wzruszeniem, jubilaci powtórzyli s³owa uroczystego przyrzeczenia.
Pañstwo Boldowie maj¹ 2 dzieci, 2 wnuczki i 3 wnuków.
¯yczymy dostojnym Jubilatom, aby w zdrowiu i pomyœlnoœci doczekali dalszych jubileuszy.

Gra¿yna Mu¿a - Kierownik USC

Z£OTE  GODY

O G £ O S Z E N I E
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Zawsze z uwag¹ czytam artyku³y znakomitej
redaktorki HB,  p. Iwony Rusajczyk. Podzi-
wiam lekkoœæ jej pióra, kwiecistoœæ stylu,
³atwoœæ wyci¹gania i formu³owania wniosków.
Przy ca³ym szacunku dla Jej kunsztu literackie-
go, wydaje mi siê, ¿e zbyt czêsto, chyba pod
wp³ywem emocji, s³owa przelewane s¹ na pa-
pier "szybciej ni¿ pomyœli g³owa".

W artykule (HB nr 22 z 2003 r.) pt. "Kto tu
rz¹dzi" autorka uzna³a fakt nie zezwolenia na
Jej uczestniczenie w zebraniu Klubu Radnych
"Morskie Przymierze Hel 2020" za pogwa³ce-
nie prawa prasowego, spisek i ³amanie zasad
praworz¹dnoœci. Pomylono tutaj pewne pojê-
cia. Wszelkie dzia³ania w³adzy samorz¹dowej
s¹, w myœl prawa, jawne. Ka¿dy mieszkaniec
ma prawo znaæ przebieg posiedzeñ komisji i se-
sji rad dowolnego szczebla. Kluby radnych, po-
dobnie jak kluby poselskie nie s¹ organami ¿ad-
nej w³adzy, swoj¹ dzia³alnoœæ opieraj¹ na opra-
cowanym przez siebie regulaminie. Prawo
uczestniczenia w zebraniach klubu maj¹ wszy-
scy jego cz³onkowie i zaproszeni goœcie. Zwy-
czajowo zebranie klubu zwo³uje jego przewod-
nicz¹cy, podaj¹c cz³onkom i zaproszonym oso-
bom miejsce i czas spotkania. Tak wiêc prze-
wodnicz¹cy klubu, nie zgadzaj¹c siê na uczest-
nictwo w zebraniu osoby, która nie jest cz³on-
kiem klubu, ani nie by³a zaproszona, nie naru-
szy³ ¿adnych przepisów. Mo¿na mieæ wpraw-
dzie zastrze¿enia do formy, w jakiej ta decyzja
zosta³a zakomunikowana, ale stanowi to raczej
zagadnienie etyczne, a nie prawne. Autorka
pisanego w wyraŸnym wzburzeniu artyku³u, po
d³ugich rozwa¿aniach na temat hipotetycznego
przebiegu obrad klubu wyci¹ga, jak magik
z kapelusza, wniosek, ¿e "W HELU RZ¥DZI
G£UPOTA".

Du¿e, mocne s³owa. S³owa jak kontra boksera
po zadanym ciosie, w pierwszym odruchu z³o-
œci. Taki cios przewa¿nie nie dochodzi do celu,
tylko pruje powietrze. Wprawdzie autorka
artyku³u nie by³a na zebraniu i faktycznie nie
wie, jaki by³ jego przebieg, ale i tak im "do³o¿y-
³a". To taki dziennikarski faul.

Odnoœnie g³upoty. Uwa¿am, ¿e prawdziw¹
g³upot¹ wykaza³by siê cz³owiek, który nie zna-
j¹c Helu, po przeczytaniu artyku³u naszej mi-
strzyni pióra w nr 15 HB z 2003 r. pt. "Podsu-
mowanie sezonu letniego 2003" i uwierzeniu we
wszystko co tam zosta³o napisane przyjecha³by
do Helu.

Z szerokiego repertuaru przykroœci, które
mog¹ czekaæ na nieostro¿nego turystê, przyto-
czê tylko niektóre:

- „wrzask dzieci w ma³pim gaju pe³nym kolo-
rowych pi³eczek..." O ile sobie przypominam,
dzieci s¹ to takie stworzenia, które im lepiej siê
bawi¹, tym g³oœniej wyra¿aj¹ swoj¹ radoœæ.

Czy to Ÿle, ¿e dzieci doskonale siê bawi¹ w czasie
wakacji spêdzanych w Helu? Wg pani Redaktor
chyba Ÿle, wszak napisa³a w tym artykule grub¹
czcionk¹ "Ha³as g³ówny wróg wypoczynku”.
Mo¿e te pi³eczki s¹ za bardzo kolorowe?

Cytujê drugi fragment:
- „Jak mo¿na by³o ustawiæ obrzydliw¹, wiel-

k¹ toaletê Toj-Toj przed g³ównym wejœciem na
pla¿ê od strony Zatoki? Czy to mia³o byæ sym-
boliczne uznanie pla¿y nad Zatok¹ za helsk¹
kloakê?!”

Zaskakuj¹cy i zupe³nie dla mnie niezrozumia³y
wniosek. Jestem stuprocentowo pewny, ¿e usta-
wienie przez mieszkañca Helu du¿ej, estetycz-
nej, kontenerowej toalety, z której korzystaj¹
nie tylko pla¿owicze, lecz tak¿e turyœci od-
wiedzaj¹cy fokarium, spowodowa³o to, ¿e pla¿a,
a w szczególnoœci jej zaplecze, przesta³y wresz-
cie byæ kloak¹. Podobne, nieco mniejsze dwa
obiekty, sprawdzaj¹ siê od lat na dojœciu do Pla¿y
Ba³tyckiej.

Patriotyzm lokalny kaza³ stwierdziæ pani re-
daktor, ¿e "Ulica Lipowa ju¿ dawno powinna
mieæ nawierzchniê i chodniki wy³o¿one koloro-
wymi p³ytkami". Zupe³nie siê z tym zgadzam,
to problem wielu jeszcze ulic w naszym mie-
œcie. Z drugiej strony, niezbêdn¹ i niecierpi¹c¹
zw³oki inwestycj¹, jaka musi byæ w najbli¿szych
latach wykonana, jest modernizacja sieci wod-
nej i kanalizacji, jak i budowa kanalizacji burzo-
wej, która faktycznie w naszym mieœcie nie ist-
nieje. W ramach tej inwestycji nast¹pi równie¿
modernizacja i remont chodników i jezdni. Zgod-
nie z dokumentacj¹, która bêdzie gotowa w lu-
tym br., koszt tej inwestycji ma wynieœæ oko³o
20 mln PLN. Mam nadziejê, ¿e w³adze miasta
nie pos³uchaj¹ "m¹drych" rad i nie zaczn¹ zasta-
nawiaæ siê, jak uciszyæ bawi¹ce siê dzieci, ani
nie naka¿¹ likwidacji toalet, ani te¿ nie zaczn¹
uk³adania kolorowych chodników, które bêdzie
trzeba zrywaæ na koszt podatników przy k³a-
dzeniu rur kanalizacyjnych i wodoci¹gowych.
Jeszcze nigdy na Helskiej Du¿ej Pla¿y nie prze-
bywa³o w sezonie tylu pla¿owiczów. W zasa-
dzie mo¿na by³o spotkaæ ich wszêdzie: od cy-
pla do Juraty. W czasie spacerów po tej, chyba
najwspanialszej z ba³tyckich pla¿, rozmawia-
³em z wieloma wczasowiczami i turystami,
z tymi, którzy przebywali w Helu w czasie
weekendów, jak równie¿ z tymi, którzy na d³u¿-
szy czas zatrzymali siê w oœrodkach wczaso-
wych, czy te¿ w kwaterach prywatnych. Mia-
³em wiêcej szczêœcia ni¿ pani Iwona, poniewa¿
nie spotka³em ani jednego malkontenta. Wszy-
scy chwalili czysty piasek, przestronnoœæ i roz-
leg³oœæ helskiej pla¿y, zagospodarowanie jej
strze¿onej czêœci, wspania³e i zró¿nicowane
wy¿ywienie i mo¿liwoœci rozrywki. W wielu
wypadkach porównawcza ocena bywalców

MIEJ PROPORCJÊ MOCIUM PANI

Celowo nie komentowa³am formy "wypro-
szenia" mnie z posiedzenia obrad „Morskiego
Przymierza Hel 2020”, bo tak jak Pan s³usznie
zauwa¿y³, sposób w jaki to zrobiono, jest kwe-
sti¹ kultury i etyki. Natomiast wyrazi³am swoje
oburzenie ³amaniem prawa prasowego, które nie
tylko zezwala dziennikarzom na udzia³ we
wszystkich spotkaniach organów w³adzy lokal-
nej, ale wrêcz  narzuca dziennikarzom obo-
wi¹zek uczestniczenia w nich i informowa-
nie spo³eczeñstwa o decyzjach, jakie tam
zapadaj¹.

Co do tematu spotkania, mogê Pana poinfor-
mowaæ, ¿e problem sprzeda¿y najistotniej-
szego fragmentu  Ma³ej Pla¿y i niebezpiecz-
na mo¿liwoœæ jego „zagospodarowania” nie
jest ju¿ tajemnic¹ i bulwersuje nie tylko mnie,
ale i  innych mieszkañców Helu. Powinien Pan
byæ, jako by³y radny, który g³osowa³ za przyjê-
ciem uchwa³y o nie sprzedawaniu dzia³ek na
pla¿y, równie tym oburzony, jak jest Pan obu-
rzony moimi artyku³ami. Problem  sprzeda¿y
pla¿y dotyczy nie tylko helan z Osiedla Rybac-
kiego, ale wszystkich, którym zale¿y na takiej
wizji rozwoju Helu, jaka zapewni nam i na-
szym dzieciom atrakcyjn¹ przysz³oœæ.

Co do frustratów, jak okreœla Pan niezadowo-
lonych turystów i mieszkañców Helu prosz¹-
cych mnie o artyku³y interwencyjne, to mogê
jedynie pogratulowaæ Panu  widzenia rzeczy-
wistoœci w dwóch kolorach-bia³ym i czarnym.
Dla mnie nasza helska rzeczywistoœæ jest bar-
dziej skomplikowana. Jak moje pisanie.

Wyciaganie pojedynczych zdañ z moich ar-
tyku³ów i zmienianie ich kontekstu œwiadczy
o braku merytorycznej argumentacji dla innego
stanowiska ni¿ moje. Co s¹dzê o takiej formie
polemiki, jak ta zaprezentowana przez Pana,
pisa³am ju¿ w jednym ze swoich wczeœniejszych
artyku³ów (vide „Barania retoryka”).

 Iwona Rusajczyk

polskich i zagranicznych kurortów wypada³a
korzystnie w³aœnie dla Helu. Wiêkszoœæ z nich
zamierza przyjechaæ na wczasy do Helu rów-
nie¿ w tym roku. Wydaje siê, ¿e coraz wiêcej
ludzi w Polsce zna Hel z krótkiego lub d³u¿sze-
go w nim pobytu lub opowieœci znajomych. S¹-
dzê, ¿e nawet gdyby w ich rêce wpad³ 15 numer
HB, to i tak do Helu przyjad¹, co najwy¿ej
omijaæ bêd¹ szerokim ³ukiem ulicê Lipow¹,
skoro wg pani Iwony Rusajczyk tam tak "strasz-
no" i krêc¹ siê sami zdegustowani frustraci,
wyp³akuj¹cy siê w Jej rêkaw.

Sta³y czytelnik HB
Jan Naturski

Odpowiadam panu
Janowi Naturskiemu
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Szanowny Panie Janie

Pierwsz¹ czêœci¹ swego listu, gdzie wystêpuje
Pan, jako „rzecznik” i wyra¿a opinie dotycz¹ce
wyproszenia mojej kole¿anki redakcyjnej z ze-
brania klubu helskich radnych, sprowokowa³ mnie
Pan do polemiki i wyra¿enia opinii na ten temat.

Dziêkujê za "wyk³adniê prawn¹" dot. dzia³a-
nia klubów w organach w³adzy ustawodawczej.
Niestety, czêœæ Pañskich uwag nijak siê ma do
obowi¹zuj¹cych w Rzeczpospolitej Polskiej
przepisów aktów normatywnych i nie ma siê co tu
powo³ywaæ na zwyczaje. Wa¿niejszy jest styl!

Wg mojej wiedzy, klub radnych "Morskie
Przymierze Hel 2020" zosta³ zawi¹zany przez
grupê radnych aktualnej Rady Miasta Helu
w sierpniu 2003 r. Aktualnie liczy 13 cz³onków.
Dzia³a, jak Pan podaje na podstawie opracowa-
nego i przyjêtego na zebraniu ogólnym cz³on-
ków klubu regulaminu. Jego ciekawsze, fragmenty
zacytujê do wiadomoœci czytelników HB:

Art. 1. Cele Klubu

1. Klub Radnych "Morskie Przymierze Hel

2020" - maj¹c na uwadze dobro spo³ecznoœci

Helu - pragnie wykorzystywaæ w swoich pra-

cach wszystkie te atuty, które przyczyniæ siê mog¹

do harmonijnego rozwoju miasta. Kierowaæ siê

przy tym bêdziemy zasadami opartymi na chrze-

œcijañskich i patriotycznych wartoœciach oraz na

umi³owaniu wolnoœci.

2. Najwiêkszymi atutami naszego miasta s¹:

potencja³ ludzki, po³o¿enie geograficzne oraz

ró¿norodnoœæ i bogactwo kultury kaszubskiej.

To one bêd¹ wyznaczaæ kierunek naszej dzia³al-

noœci.

3. Realizuje program wyborczy przedstawio-

ny w kampanii wyborczej do samorz¹du gmin-

nego w 2002 roku oraz w "Strategii rozwoju

Miasta Helu".

Nic, tylko przyklasn¹æ. Teraz kolejne frag-
menty...

Art. 4. Obowi¹zki cz³onków Klubu

Cz³onkowie Klubu s¹ zobowi¹zani do:

e) zachowania poufnoœci indywidualnych

wyst¹pieñ cz³onków Klubu podczas Zebrañ

Ogólnych Klubu.

f) nie godzenia w klubow¹ solidarnoœæ

w wyst¹pieniach publicznych.

Art. 5. Ustanie cz³onkostwa w Klubie

Cz³onkostwo w Klubie ustaje na skutek:

d) wykluczenia z Klubu w przypadku niepod-

porz¹dkowania siê uchwa³om Klubu lub dzia³a-

nia na szkodê interesów Klubu.

Art. 8. Tryb podejmowania uchwa³y o dyscy-

plinie klubowej

Na wniosek Przewodnicz¹cego Klubu,

Prezydium Klubu lub co najmniej 1/3 cz³onków

Klubu - Zebranie Ogólne Klubu mo¿e podj¹æ

wiêkszoœci¹ - nie mniej ni¿ 2/3 g³osów, w obec-

noœci co najmniej po³owy sk³adu Klubu, uchwa³ê

zobowi¹zuj¹c¹ cz³onków Klubu do okreœlonego

g³osowania podczas sesji Rady Miasta Helu.

O ile dobrze liczê, to w przypadkach szcze-
gólnych 5 z 7 obecnych na zebraniu cz³onków
klubu, mo¿e zobowi¹zaæ ca³y 13 osobowy klub
do okreœlonego g³osowania podczas sesji.

A teraz swoiste kuriozum...

Art. 10. Ogólne Zebranie Klubu

2. Ogólne Zebranie Klubu mo¿e bezwzglêdn¹

wiêkszoœci¹ g³osów uchwaliæ otwarty charakter

posiedzenia Klubu.

Radni Komitetu Wyborczego, którzy szli do
wyborów m.in. z has³ami jawnoœci, nawo³ywali
do dyskusji o najwa¿niejszych problemach mia-
sta, na sto³kach radnych zmienili punkt widze-
nia i w regulaminie klubu utajnili wszystkie swoje
zebrania. Chyba, ¿e - czytaj Art.10 pkt 2.

Szanowni Radni
z klubu "Morskie Przymierze

Hel 2020"

Zgodnie art. 6 pkt 2 i 3 ustawy z dnia
26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dziennik
Ustaw z 7 lutego 1984 r.) proszê Przewodni-
cz¹cego klubu radnych "Morskie Przy-
mierze Hel 2020", który zgodnie z Art. 13
Regulaminu Klubu, reprezentuje Klub na
zewn¹trz o udzielenie redakcji "Helskiej
Blizy" odpowiedzi na pytania:

1. Na jakiej podstawie prawnej, wyprosi³ Pan
z posiedzenia klubu odbywaj¹cego siê w Urzê-
dzie Miasta Helu w dniu 15 grudnia 2003 r.
dziennikarza (art. 7 pkt 5 prawa prasowego)

dwutygodnika Helska Bliza?
2. Na jakiej podstawie prawnej Klub Rad-

nych "Morskie Przymierze Hel 2020" utajnia
swoje zebrania?

(Pomimo up³ywu miesi¹ca nie doczekaliœmy

siê ¿adnej reakcji klubu na artyku³ I. Rusajczyk,

bêd¹cy form¹ krytyki prasowej).

Statut gminy Hel, a tak¿e wa¿niejsze od niego
ustawy stanowi¹ce normy prawa obowi¹zuj¹-
cego w naszym kraju, zak³adaj¹ jawnoœæ posie-
dzeñ kolegialnych organów w³adzy publicznej
pochodz¹cej z powszechnych wyborów.

Ka¿demu obywatelowi przys³uguje prawo
dostêpu do informacji publicznej bez wykazy-
wania, nawet na ¿¹danie, interesu prawnego lub
faktycznego. W tym kontekœcie praca dzienni-
karza jawi siê jako obowi¹zek prawny urze-
czywistniania prawa obywateli do ich rzetel-
nego informowania, jawnoœci ¿ycia publicz-
nego oraz kontroli i krytyki spo³ecznej
(art. 2 prawo prasowe), to zadania dziennikarza
bêd¹ce s³u¿b¹ spo³eczeñstwu i pañstwu (art. 10

tej¿e). Wszystko to zbiega siê w realizacji kon-
stytucyjnej zasady demokratycznego pañ-
stwa prawa, wyra¿onej w art. 2 Konstytucji
RP, z której Trybuna³ Konstytucyjny wywiód³
zasadê zaufania obywateli do pañstwa.

Art. 23.2 ustawy o samorz¹dzie gminnym
z 8.03.1990 r. stanowi, ¿e radni mog¹ tworzyæ
kluby radnych, dzia³aj¹ce na zasadach okre-
œlonych w statucie gminy. (Podobna regu-

lacja w ustawie o wykonaniu mandatu pos³a

i senatora z 9.05.1996 r., gdzie w art. 17 mówi

siê, ¿e na zasadach okreœlonych w regulaminie

Sejmu  (art. 8 regulaminu nie wspomina nic

o niedostêpnoœci do posiedzeñ klubów posel-

skich) i Senatu pos³owie i senatorowie mog¹

tworzyæ w Sejmie i Senacie kluby, ko³a, zespo³y

poselskie i senatorskie. Art. 18 reguluje kwestie

finansowania tych cia³, biur, obs³ugi, pracowni-

ków - wskazuje to na charakter wci¹¿ publiczny

takich cia³, w stosunku do których obowi¹zuj¹

zasady jawnoœci ¿ycia publicznego).
Statut gminy jest podstawowym aktem

okreœlaj¹cym organizacjê i tryb pracy organów
gminy, które wykonuj¹ zadania publiczne w imie-
niu w³asnym i na w³asn¹ odpowiedzialnoœæ
(art. 2 tej ustawy, art. 16, 164 i dalsze Konstytu-

cji), co wyra¿a zasadê decentralizacji w³adzy
i bycia pañstwa bli¿ej obywatela. Z tego ujêcia
regulacji ustawowej wynika, ¿e takie kluby,
choæby o charakterze politycznym, partycypu-
j¹ w pracach rady gminy jako forma jej zorgani-
zowania (Nawet ustawa o partiach politycznych

z 27.06.1997 r., art. 8 stanowi o jawnoœci struk-

tur partii politycznych, zaœ ustawa o dostêpie

do informacji publicznej w art. 4.2 nak³ada

na partie polityczne obowi¹zek udostêpnienia

informacji publicznej).
Do zakresu dzia³ania gminy nale¿¹ wszystkie

sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, a dzia-
³alnoœæ gminy jest jawna, ograniczona przy-
padkami okreœlonymi w ustawie. Jawnoœæ ta obej-
muje w szczególnoœci prawo obywateli do uzy-
skania informacji, wstêpu na sesje rady gminy czy
miasta, posiedzenia jej komisji - oraz wobec sze-
rokiego rozumienia zasady jawnoœci w art. 11b
ustawy o samorz¹dzie gminnym, nale¿a³oby
zaliczyæ do takich - posiedzenia klubów rad-
nych, bêd¹cych form¹ dzia³alnoœci, organizacji,
trybu pracy organów gminy. Przecie¿ na takich
spotkaniach regulowanych w statucie dyskutuje
siê o sprawach publicznych, dlaczegó¿ mia³yby
byæ zamkniête? ¯aden przepis o tym nie wspo-
mina, wrêcz przeciwnie, w wielu ustawach ra-
czej stanowi siê o otwartoœci, dostêpnoœci i w³a-
œnie tym zasadom nale¿a³oby daæ priorytet,
bo jawnoœæ jest podstaw¹ demokracji.

Wobec faktu, ¿e do klubu radnych "Morskie
Przymierze Hel 2020" nale¿y 13 spoœród 15
radnych gminy oraz ¿e uchwa³y rady gminy za-
padaj¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów w obecnoœci
co najmniej po³owy ustawowego sk³adu rady,
mo¿na snuæ przypuszczenia o tym, ¿e klub rad-
nych staje siê rzeczywistym oœrodkiem podej-
mowania decyzji samorz¹dowych, choæ nie jest
organem gminy ale form¹ organizacji radnych.
Rol¹ dziennikarza w ramach kontroli spo³ecz-
nej i jawnoœci jest to sprawdziæ. Ma on nie
tylko takie prawo, ale i spo³eczny obowi¹zek.

To s¹ nie tylko moje w¹tpliwoœci, pytaj¹ o to
równie¿ mieszkañcy Helu.

Czy nie obawiacie siê Pañstwo takich przy-
puszczeñ, a mo¿e i zarzutów?

I co na to cz³onkowie Klubu?
- pytam w imieniu  mieszkañców.

Wojciech Waœkowski
redaktor odpowiedzialny Helskiej Blizy

Przy pisaniu tekstu skorzystano z opinii

prawnej dot. wyproszenia dziennikarza z po-

siedzenia klubu radnych w Helu, sporz¹dzonej

przez Centrum Monitoringu Wolnoœci Prasy.

KLUB czy OŒRODEK W£ADZY?
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Z USC
Na dzieñ 31 grudnia 2003 r. Hel liczy³ 4.495

zameldowanych na sta³e mieszkañców oraz 131
zameldowanych na pobyt czasowy.

W minionym roku urodzi³o siê 50 dzieci. Za-
rejestrowano 30 œlubów i 34 zgony.

Z MOPS-u
W pierwszych trzech kwarta³ach 2003 roku

z pomocy Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo-
³ecznej w Helu skorzysta³o150 rodzin (423 oso-
by). W ramach zadañ w³asnych gminy na ten cel
wydatkowano kwotê 74 tys. z³. Z zasi³ków opie-
kuñczych skorzysta³o 8 rodzin. Najwiêksz¹
kwotê œwiadczeñ w wysokoœci ponad 196 tys. z³
przeznaczono na dodatki mieszkaniowe, których
wyp³acono 1661. W ramach robót publicznych
zatrudnienie na okres 3 miesiêcy otrzyma³o 14
bezrobotnych.

W ramach zadañ zleconych gminie, dla 7 rodzin
przyznano zasi³ki sta³e w ³¹cznej wysokoœci
19.309 z³, zasi³ki sta³e wyrównawcze: 7 rodzin
- 37.425 z³, renty socjalne: 8 rodzin - 21.597 z³,
macierzyñski zasi³ek okresowy: 5 rodzin - 6.152 z³,
zasi³ki rodzinne: 4 rodziny - 4.964 z³, zasi³ki
pielêgnacyjne: 6 rodzin - 5.769 z³.

Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej op³aca³
równie¿ sk³adki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe oraz ubezpieczenie zdrowotne osób
pobieraj¹cych zasi³ki i renty socjalne. Z tej
formy pomocy skorzysta³y 23 osoby - kwota
sk³adek - 7.092 z³. W ramach programu rz¹do-
wego "Wyprawka szkolna" udzielono pomocy
11 uczniom w ³¹cznej wysokoœci 990 z³.

Z dotacji rz¹dowego programu wspierania
gmin w do¿ywianiu uczniów w wysokoœci
29 tys. z³ skorzysta³o 83 dzieci.

Z Latarni Morskiej
Rok 2003 podsumowa³ równie¿ latarnik hel-

ski, Marek Budzisz:
W sezonie letnim, od maja do wrzeœnia, latar-

niê zwiedzi³o ponad 65 tysiêcy turystów (rok
wczeœniej 45 tysiêcy). To w³aœnie z latarni za-
uwa¿ono trzy groŸne po¿ary lasów. Teraz, gdy
p³on¹ lasy, stra¿acy najpierw wchodz¹ na latar-
niê i w ten sposób dok³adnie lokalizuj¹ Ÿród³o
ognia. W styczniu ubieg³ego roku zlikwidowano
radiolatarniê zamontowan¹ w Helu, która wy-
sy³a³a w eter literkê "H" odbieran¹ przez wszyst-
kie statki. Wypar³ j¹ GPS. W ubieg³ym roku
wymieniono w latarni jedn¹ ¿arówkê.

Z Obserwatorium Geofizycznego
Rok jak rok, zacz¹³ siê od fety na po¿egnanie

starego, zakoñczy³ podobn¹ eksplozj¹ koloro-
wych flar na powitanie nowego. To ju¿ bêdzie
72 rok istnienia naszej placówki naukowej. Po-
wsta³a, celem mierzenia zmian pola magnetycz-
nego Ziemi, w 1932 roku. Od tego czasu nie-
przerwanie rejestruje jego zmiany. Tym, co nam
najbardziej przeszkadza, jest wszelki ruch i za-
mieszanie. Stacja tego rodzaju potrzebuje przede
wszystkim spokoju.

Dlatego w³aœnie tutaj j¹ ulokowano, z dala od
wielkich miast, pól elektromagnetycznych,
wstrz¹sów sejsmicznych. Z biegiem lat jednak
samo senne niegdyœ miasteczko, teraz mocno
siê rozwijaj¹ce na terenach kiedyœ uznanych za
nie nadaj¹ce siê do zamieszkania, przysunê³o siê
do wyludnionego niegdyœ lasu. St¹d te¿ dooko³a
Obserwatorium powstaje teraz solidniejsze ogro-
dzenie, by spacerowicze i aparatura naukowa
sobie wzajemnie nie przeszkadzali. Ten rok by³
dobrym rokiem. Nie okradziono nas, tak jak to
by³o w roku poprzednim, a ha³aœliwa dyskote-
ko-mordownia, która niefortunnym zarz¹dze-
niem w³adz miejskich powsta³a obok, zdaje siê,
¿e zbankrutowa³a.

Dostaliœmy medal pami¹tkowy, a i przy oka-
zji niejako odwiedzi³ nas i Przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej. Jest dobrze, myœlimy, ¿e bêdzie le-
piej.

W³odarzom Miasta ¿yczymy œwiat³ych de-
cyzji w nowym 2004 roku, ¿ywi¹c jednocze-
œnie nadziejê i¿ nie zapominaj¹ w swych daleko-
siê¿nych planach o naszej placówce i o ustano-
wionych niegdyœ dooko³a jej terenu strefach
ochronnych.

Jaros³aw Czyszek
kierownik

Obserwatorium Geofizycznego
Instytutu Geofizyki

Polskiej Akademii Nauk

Ze Stacji Morskiej UG
Urodziny Cumy i Cypla
·Fokarium odwiedzi³o 412 tysiêcy osób.
·  W Stacji Morskiej przebywa³o d³u¿ej ni¿

jedn¹ dobê prawie 1200 goœci którzy ³¹cznie
spêdzili w Helu oko³o 4700 nocy.

·Do B³êkitnej Szko³y (tylko poza sezonem)
przyjecha³o prawie 3,5 tysi¹ca uczniów

Dwa laury
·Tytu³ "Promotora Ekologii"
·Skrzyd³a (w plebiscycie czytelników Expres-

su i s³uchaczy Gdañskiego Radia)
Oficjalne otwarcie nowych czêœci kompleksu

edukacyjno-badawczego
i wielu znamienitych goœci w ci¹gu ca³ego roku.

Z Muzeum Rybo³ówstwa
Muzeum Rybo³ówstwa w Helu, bêd¹ce

Oddzia³em Centralnego Muzeum Morskiego
w Gdañsku, funkcjonuje ju¿ ponad 30 lat.
W 2003 r. Muzeum zwiedzi³o ponad 44 tysi¹ce
osób, a z jego wie¿y widokowej panoramê Helu
i Trójmiasta podziwia³o prawie 18 tys. osób.
Czynne jest przez ca³y rok, lecz najwiêkszym
powodzeniem cieszy siê w miesi¹cach letnich
(czerwiec-sierpieñ) - na ten okres przypada oko³o
70% zwiedzaj¹cych.

W minionym roku w siedzibie Muzeum
po raz pierwszy odbywa³y siê koncerty III Fe-
stiwalu Muzyki Kameralnej pod kierownictwem
Dariusza Paradowskiego. W ka¿dym z nich
uczestniczy³o oko³o 100 osób.

Pose³ na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
dr Kazimierz Plocke (Klub Parlamentarny
Platformy Obywatelskiej), zaprasza miesz-
kañców Helu na spotkanie w dniu 2 lutego
2004 r. (poniedzia³ek) o godz. 1700, do sali
konferencyjnej w Urzêdzie Miasta.

Asystent spo³eczny pos³a
Tadeusz Klajnert

MIN¥£  ROK
O wydarzenia roku 2003 pytaliœmy

przedstawicieli instytucji znajduj¹-
cych siê w naszym mieœcie:

P PP

P PP

Z Zespo³u szkó³
We wrzeœniu 2003 r. rok szkolny rozpoczê³o

119 uczniów  w 6 klasach liceum ogólnokszta³-
c¹cego, 176 uczniów w 9 klasach gimnazjum
i 353 w 17 klasach szko³y podstawowej. W mi-
nionym roku w sk³ad ZSO w³¹czone zosta³o
Przedszkole Miejskie w Helu, do którego uczêsz-
cza oko³o 75 dzieci.

ZSO zatrudnia 66 nauczycieli i 28 pracowni-
ków administracji i obs³ugi.

P PP

P PP

P PP

Dy¿ur poselski

Za okazan¹ mi pomoc,
wsparcie i wspó³czucie,

dziêkujê wszystkim Przyjacio³om,
którzy pomogli mi przetrwaæ
najciê¿sze chwile po utracie

Ukochanej.

S³awomir Markiewicz z rodzin¹

G³êboko zasmuceni Twoj¹ tragedi¹
 wspó³czujemy gor¹co, prosimy,
 pamiêtaj, ¿e zawsze jesteœmy z Tob¹

Basia i Luiza z rodzinami

Fundacja Rozwoju
Uniwersytetu Gdañskiego

zaprasza do sklepiku fokarium.
Hel, ul.Morska 2.

Ten znaczek to certyfikat
upominków, których zbyt
wspomaga projekt ratowania
ba³tyckich fok i morœwinów.

Chcesz pomóc fokom - kupuj upominki ...
z g³ow¹ !

Oferujemy m.in.:
zeszyty szkolne, filmy przyrodnicze na

kasetach VHS, kubki, podkoszulki, ksi¹¿ki
i maskotki.
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Odwiedzi³em pana Micha³a
Pieszaka, poniewa¿ dowie-
dzia³em siê "poczt¹ panto-

flow¹", ¿e ma ciekawy zbiór aparatów
fotograficznych. Jakie¿ by³o moje
zdziwienie, gdy zobaczy³em w jego
pokoju k¹cik krótkofalowca - górê
profesjonalnego sprzêtu radiowego
do ³¹czenia siê z ca³ym œwiatem.
Pan Micha³ interesuje siê krótkofa-
larstwem od ponad trzydziestu lat,
a dzia³a aktywnie od trzynastu. Jest
jedynym czynnym krótkofalowcem,
który nadaje w Helu. Jego SQ2FOJ
odbierane by³o nawet na Filipinach.
Rozmawia tylko w jêzyku polskim.
Najwiêcej po³¹czeñ ma z Polakami
mieszkaj¹cymi w Niemczech, którzy
chcieliby od czasu do czasu pogadaæ
w ojczystym jêzyku.

Pan Micha³ jest by³ym dowódc¹
stacji radiolokacyjnej w Helu. Swoj¹
piêtnastoletni¹ pracê w szkodliwym
promieniowaniu przyp³aci³ zdrowiem
i obecnie jest rencist¹. Ma wiêc doœæ
czasu na poœwiêcenie siê swoim
pasjom. A ma ich wiele. Po mieszka-
niu biegaj¹ dwa psy, w akwariach p³y-
waj¹ egzotyczne ryby. Jedna z nich,
ponad 20. centymetrowy glonojad,
jest smakoszem ... ogórków.

W regale odkrywam nastêpn¹ kolekcjê: ponad
20 ró¿nego rodzaju budzików. Tyle samo liczy
kolekcja starych radioodbiorników. S¹ wœród nich
stare radia lampowe w drewnianych obudowach
oraz ma³e, przenoœne odbiorniki tranzystorowe.

Pan Micha³ rzadko pali fajkê, ale ma ich
w swojej kolekcji ponad 30. Stoj¹ w specjalnych
stojakach w ¿o³nierskim szyku. Kolekcja jest
rezultatem œcis³ych kontaktów z producen-
tem. Ka¿da z fajek jest rêcznie wykonana
i ka¿da ma swój niepowtarzalny
charakter.

Nadszed³ czas na podziwianie kolekcji
aparatów fotograficznych. Gospodarz
przynosi po jednym egzemplarzu i o ka¿dym
opowiada coœ ciekawego. Najstarszym
w kolekcji jest AGFA z 1942 roku,
mieszkowy aparat z dziwnym optycznym
celownikiem. Na stole pojawiaj¹ siê Fed,
Start, Zorka, Praktica, Yashica. Jest
maleñki aparat fotograficzny, który
widzia³em nieraz w filmach szpiegow-
skich. Pierwszy aparat pan Micha³ kupi³
za w³asne uzbierane pieni¹dze w 1960
roku. By³ to Druh, najpopularniejszy
wtedy na rynku aparat fotograficzny.
Obecnie kolekcja liczy oko³o 50 sztuk.
Prawie wszystkie s¹ sprawne i czêœæ jest
wykorzystywana do robienia zdjêæ przez
ca³¹ rodzinê.

Termometr, samodzielnie wykonany
przez pana Pieszka, wskazywa³ tempera-
turê na zewn¹trz - 9,6 0 C. Przed wyjœciem
gospodarze postanowili rozgrzaæ nas
kieliszkiem nalewki z g³ogu. S¹cz¹c
aromatyczny trunek dowiedzieliœmy siê
o jeszcze jednej pasji - nalewkach. Pan
Micha³ wprawdzie nie pije alkoholu od lat,
ale jest znawc¹ w produkcji ró¿nego
rodzaju nalewek. Umówiliœmy siê, ¿e
w przysz³oœci podzieli siê swoj¹ wie-
dz¹ z czytelnikami "HB".

Ryszard Kretkiewicz

P.S .  Proszê  o  informacje
o ciekawych hobbystach

i ich kolekcjach.Chêtnie
przedstawiê ich na ³amach

„HB”.

W starym, ¿ydowskim dowcipie Icek
codziennie prosi Boga o g³ówn¹ wygran¹
w totolotka. Po tygodniu zniecierpliwiony Bóg
przemówi³: Icek, ty daj mi szansê, wyœlij
kupon!!!

W zasadzie wszyscy zgadzamy siê z tym,
¿e przysz³oœci¹ Helu jest turystyka. Wszyscy
marzymy o tym (modlimy siê?), ¿eby Hel sta-
wa³ siê coraz bardziej atrakcyjn¹ miejscowoœci¹,
œci¹gaj¹c¹ coraz wiêcej turystów. Coœ mi siê
wydaje, ¿e zniecierpliwiony Bóg powie:

- Helanie, wy siê nie módlcie, wy inwestujcie!!!
Ale Helanie marudz¹:

- Jesteœmy biedni, nie mamy pieniêdzy.

 Wtedy niebiosa zes³a³y inwestora - Uni-
wersytet Gdañski. Zaproponowa³ on spó³kê:
miasto ma ziemiê, a UG œrodki na wybudowanie
atrakcji, o które proszono w mod³ach. Przysz³ymi
zyskami Uniwersytet podzieli siê z miastem.

-A jakie to bêd¹ atrakcje? - pytaj¹ podejrzliwie
Helanie.

-Takie, których nie bêdzie nigdzie indziej, tylko
w Helu - odpowiada tym razem inwestor. - ̄ eby
je obejrzeæ, turyœci bêd¹ musieli przyje¿d¿aæ
do Helu.

-Wolelibyœmy sprzedaæ ziemiê, a atrakcje
turystyczne otrzymaæ w ramach cudu - posta-
nowili Helanie.

Zniecierpliwiony Bóg opuœci³ Hel, s³ychaæ
by³o bowiem modlitwy z innych miast Polski.
Oni równie¿ prosili o atrakcje turystyczne.

W nocy sta³ siê cud. Nie, na Hel nie spad³y
z nieba atrakcje turystyczne. Nad helskim
niebem zap³on¹³ ognisty napis: MIA£EŒ
CHAMIE Z£OTY RÓG ...

Ryszard Kretkiewicz

CUD
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4 stëcznika 2004 roku o godz. 1000 w Katedrze Oliwskiej odby³a siê
uroczysta msza œw. z kaszubsk¹ liturgi¹ s³owa, celebrowana przez Metro-
politê Gdañskiego Arcybiskupa Tadeusza Goc³owskiego. Msza œw. by³a
transmitowana w telewizji kablowej.

Ponad 400 Kaszubów - cz³onków Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskie-
go, kolêd¹ po kaszubsku "Cëchô noc" rozpoczêli pierwsze w swej historii
- i pewnie nie ostatnie religijne spotkanie op³atkowe. Przed msz¹ zosta³
odczytany fragment z "¯ëco i przigód Remusa" Aleksandra Majkowskie-
go, min. "Do Oliwe ka¿den Kaszeba chodc rôz jeden w ¿eczim powinien
odbec pielgrzimka, be sá pomodlec na grobach ksi¹¿¹t kaszebsczich".

KASZËBSCZI  ÔP£ÔTK

Przybyli Kaszubi ze wszystkich stron regionu - tak¿e z Helu, poprzez
wspólne uczestnictwo w uroczystej mszy œw. zamanifestowali swoj¹ jed-
noœæ, to¿samoœæ kaszubsk¹ i wiêŸ we wspólnocie zrzeszeniowej. Przed-
stawiciele dwudziestu jeden oddzia³ów ZK-P ze swoimi sztandarami upiêk-
szyli uroczystoœæ w Oliwskiej Katedrze.

Goœæmi byli min. Wojewoda Pomorski Jan Kurylczyk, Marsza³ek Wo-
jewództwa Jan Koz³owski, prezydenci Gdañska i Sopotu, a tak¿e senatorowie,
pos³owie oraz przedstawiciele samorz¹dów wojewódzkiego i powiatowych.

Kaszubi zawsze byli wierni Koœcio³owi, który przez wieki ich jedno-
czy³ - powiedzia³ pomys³odawca spotkania ks. Bogus³aw G³odowski ro-
dem z Sulêczyna, który zajmuje siê organizowaniem kaszubskiej liturgii
podczas mszy œwiêtych. Po mszy, podczas której œpiewa³y zespo³y "Ka-
szuby" z Kartuz i "Modraki" z Parchowa, przeszliœmy do Auli Jana
Paw³a II, gdzie nast¹pi³o spotkanie op³atkowe z poczêstunkiem przygo-
towanym przez Zrzeszeñców. Ka¿dy Oddzia³ przygotowa³ coœ od siebie,
coœ w³asnego i typowego dla danego regionu (kuchë, rëbe, jabka, szmult
i jiny brzad, e co tam ko¿di miô³).

Wszystkich zgromadzonych powitali prezesi: ZG Brunon Synak i ZK-
P. o/Gdañsk Andrzej Ceynowa, którzy zgodnie podkreœlili, ¿e Kaszubi
powinni spotykaæ siê czêœciej, a nie tylko podczas corocznych zjazdów
delegatów Zrzeszenia, bo jak siê spotykaj¹ i rozmawiaj¹, to zawsze coœ
dobrego z tego mo¿e wynikn¹æ.

Nowi Zrzeszeñcy otrzymali legitymacje cz³onkowskie. Znalaz³ siê wœród
nich pose³ - by³y marsza³ek Sejmu Maciej P³a¿yñski. Abp Goc³owski
b³ogos³awi¹c op³atki, ¿yczy³ nam bezustannego odkrywania korzeni,
¿ebyœmy z nich nadawali kszta³t swojemu ¿yciu.

Na koniec, dziel¹c siê op³atkiem, mo¿na by³o zarzec tabakê i porozma-
wiaæ o zamierzeniach na ten rok.

Dariusz Pieper

M³ode mamy martwi¹ siê, ¿e po porodzie pokarmu w piersiach jest
niewiele.

Przez pierwsze dni po porodzie z piersi kobiety wyp³ywa siara, inaczej
zwana m³odziwem. Jest to gêsty, ¿ó³ty p³yn, bogaty w bia³ko, witaminy
i sole mineralne. Zawiera przeciwcia³a, które posiadaj¹ zdolnoœæ niszcze-
nia bakterii i wirusów - korzystnie wp³ywa na zdrowie dziecka. Iloœæ
wytwarzanej siary jest niewielka, ale dziecko w pierwszych dniach ¿ycia
ma ma³e potrzeby. W pierwszej dobie po urodzeniu noworodek potrzebu-
je na jedno karmienie oko³o 5 ml siary. Potrzeby dziecka rosn¹ wraz z jego
wiekiem. Matka te¿ z ka¿dym dniem wytwarza coraz wiêcej pokarmu
pod warunkiem, ¿e czêsto przystawia dziecko do piersi, a ono skutecznie
j¹ opró¿nia.

Karmi¹ca piersi¹ mama musi wyjœæ z domu na cztery godziny.
Zastanawia siê, w jaki sposób osoba, która bêdzie opiekowaæ siê jej
2 miesiêcznym dzieckiem, ma je nakarmiæ.

Najlepszym rozwi¹zaniem bêdzie podanie dziecku w³asnego, odci¹-
gniêtego wczeœniej pokarmu. Pokarm kobiecy mo¿na przechowywaæ
w lodówce w czystym, wyparzonym, szklanym naczyniu do 4 dni*.

Przed podaniem dziecku nale¿y go ogrzaæ do temperatury 36oC,
wstawiaj¹c naczynie z mlekiem do garnka z ciep³¹ wod¹. Nie nale¿y
pokarmu gotowaæ ani podgrzewaæ w kuchence mikrofalowej, gdy¿ traci
wiele sk³adników, które wp³ywaj¹ na zwiêkszenie odpornoœci dziecka.
Zaliczamy do nich  min. przeciwcia³a, czynnik bifidogenny, lizozym.

Najkorzystniej jest podaæ dziecku pokarm za pomoc¹ specjalnej,
plastikowej ³y¿eczki b¹dŸ kubeczka. Nie polecam stosowania butelki
ze smoczkiem. Dziecko chwyta smoczek p³ytko i lekko. Jeœli w ten sam
sposób bêdzie ssa³o pierœ, nie pobierze odpowiedniej iloœci pokarmu
i mo¿e odmówiæ wspó³pracy z matk¹.

*Dane Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.

Magda Zawadzka- po³o¿na

UPOWSZECHNIAMY
KARMIENIE PIERSI¥



17Nr 2  (168)   23 styczeñ  2004 r.

Sportowcy, m³odzie¿
i dzia³acze Miejskiej Hali Sportowo - Widowiskowej w Helu.

RADA MIASTA HELU
BURMISTRZ MIASTA HELU

                                            WNIOSEK

 Zainspirowani licznymi publikacjami prasowymi o przekazaniu
terenów wojskowych w³adzom miasta Hel zwracamy siê z wnioskiem
o rozpatrzenie mo¿liwoœci wydzielenia czêœci cypla (by³y park artyleryj-
ski i ewentualnie budynki s¹siaduj¹ce) pod budowê stadionu pi³karskiego
wraz z bie¿ni¹ lekkoatletyczn¹.

Nasze piêciotysiêczne miasto nie posiada ¿adnego obiektu sportowego
na wolnym powietrzu - co jest ewenementem w skali kraju. Rozgrywki
pi³karskie, w których cotygodniowo, systematycznie uczestniczy ok. 260
zawodników, prowadzone s¹ tylko w miejskiej hali sportowo - widowi-
skowej. Najbli¿szym wzorowym stadionem wraz z zapleczem jest ¯eli-
strzewo k. Pucka, gdzie we wsi licz¹cej kilkuset mieszkañców jest wspania³y
obiekt sportowy z dwiema p³ytami pi³karskimi, bie¿ni¹, szatniami
i trybunami dla kibiców. Na przysz³ym stadionie mog³yby odbywaæ siê
imprezy miejskie (scena plenerowa), wojskowe (przysiêgi, uroczystoœci),
zawody i pokazy stra¿ackie, festyny regionalnych organizacji, w okresie
jesieñ - wiosna zajêcia z wychowania fizycznego Zespo³u Szkó³ Ogólno-
kszta³c¹cych, a tak¿e w okresie wakacji (gdzie jest przerwa w rozgryw-
kach pi³karskich) obozy i zgrupowania organizacji m³odzie¿owych. Obiekt
sportowy z prawdziwego zdarzenia, promowa³by Hel wœród zrzeszeñ
i klubów sportowych, gdzie maj¹c dodatkowo do dyspozycji nowoczesn¹
halê sportow¹ i liczne pensjonaty, by³aby baza do zgrupowañ kondycyjno
- sportowych.

Pod wnioskiem z³o¿one zosta³y 103 podpisy.

II  Edycja  Halowej  Ligi  Pi³ki  No¿nej
-   HEL 2003/2004

Klasyfikacja  strzelców:
1. Przemys³aw Wysocki         42
2. £ukasz Mucha                     35
3.Bartosz Srokosz                              32
4. Sêkowski                                 23
5. Lewandowski M                20
6. Piasecki                                      18
7. Lewandowski P                    17
8. Geraszek                                16
 Szymañski                             16
 Zagórski                                    16

Wyniki XI rundy spotkañ:
Helmix-Beniaminek 5:2 ( Szczepaniak 5 - Œniegocki, Protasiuk.)
MT Sola-Bia³oczarni - prze³o¿ony
Albatros-Pocztowiec 2:2 (Witschembach, Gawe³ - Mucha, Stefaniak)
No Name-Apacz  8:6 (Owczarek 3, Staniszewski 2, Kowalski, Mirek,

Pokrzywka - Piaseski 2, Mastalerz, Kuc, Danielczak, G³adysz).
Hydra-Wicher 10:1 (Szela 3, Wolski 3, Kubacki 2, Soko³owski, Zagórski

- Listewnik).

  Tabela:
1. Dragonfly      10     30    76:13
2. Naukowiec    11     25    62:49
3. Albatros          9     21    66:19
4. SF Ewa            9     20    52:24
5. MT Sola         10    19    53:28
6. Hydra               8    18    63:18
7. NoName          11   18    51:50
8. Apacz              11   13   48:40
9. Pocztowiec      10    11   31:41
10. Beniaminek    12    10   33:76
11. Kameleon       10     9   37:64
12. Helmix            10    9    27:56
13. Wicher             11   3    19:86
14. Bia³oczarni      10   0    20:71

Stan na dzieñ 19.01.2004

Strzelcy bramek:
1. Ania Englisch         4
2.  Klaudia Gbyl        2
3. Kasia Pisula           1
    Ania Œwi¹tecka      1
    Kamila Talaszka     1
     Ania Selin              1
    Ania Milkowska    1.

II Edycja Ligi Pi³ki No¿nej Juniorów
Starszych i M³odszych  Hel 2003/2004

Junior M³odszy
1. Ventus               4   33   45:18
2. Pitbull              15   25   28:18
3. Pioruny            15    7      8:45
.
Klasyfikacja  strzelców:
1. Wielowiejski       20
2. Nowak                  9
    Witkowski            9
4.  Lenc                     8
5.  Mieczkowski       7
6.  Banaszek             3
    Górski                  3
    Dubacki                3
9. Paw³owski           2
    Ostaszewski        2
11.  Sara Trynkoœ     1

Tabele  po III rundzie  spotkañ

 stan na dzieñ 19.01.04

Junior Starszy
1. FC Orkan           10  21  42:21
2. Grom/Rydelh.    11  18   33:17
3. Snajperzy           11  14   28:25
4. Helskie Byki       10     4    9:58

Klasyfikacja  strzelców:
1. Bobrowski           11
2.  Wo¿nicki             10
3. Drews                    9
4.  Witschenbach       8
   Ziemak                   8
    Denisiuk                8
7.  Œniegocki              7

 Liga dziewcz¹t
1. Amazonki        6   12   9:2
2.  Agentki           6    5    2:9

T a b e l a:
1. Jastarnia            5   15    35:2
2. FC Kiepscy       5   12    17:11
3. Absolwent         6    6     12:26
4. Dêbowi              6    0      2 :27

Klasyfikacja strzelców:
1. Konkel Bartek            13
2. Salski Józef                  6
3. Wójcik Wies³aw           4
   Marek Budzisz             4
5. Trynkoœ                       3

II Edycja ligi pi³ki no¿nej oldbojów

Wyniki rewan¿owej rundy spotkañ:
Absolwent-Jastarnia  1:7 (bramki: Kêpiñski - B, Konkel 5, Szomborg,

D³ugi).
Jastarnia-Dêbowi 5:0 vo (Dru¿yna "Dêbowi" nie stawi³a siê na mecz -

rozegrano zawody reprezentacji przygotowuj¹cych siê do turnieju oldbo-
jów  w Bydgoszczy 8.02 2004 r. na obiektach WKS Zawisza -

Jastarnia - Hel 1:1 (B. Konke l - Rojewski).

stan na dzieñ: 23.01.04

    Kurdek                         3
    D³ugi M.                      3
8. Pisalski                        2
    Zab³ocki                       2
    Barlasz K.                    2
11. Szczegielniak              1
     Eggert                          1
     Rojewski                     1
    Pyzio                            1
     Konkel  M.                  1
    Boszke K.                     1
     Szomborg                     1

W. Wójcik

Hel dn.18.01.2004 rok.
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Skoro powiedzia³em "A", to te¿ moim obo-
wi¹zkiem jest powiedzieæ "Z", a to jest dokonaæ
poprawek i uzupe³nieñ do mojego artyku³u
z poprzedniej HB. Najpierw wyjaœniam, ¿e tekst
przekaza³em do redakcji na pocz¹tku grudnia
ubieg³ego roku i myœla³em, ¿e opublikowany
zostanie jeszcze w grudniu. Ukaza³ siê jednak
9 stycznia 2004 r. Chcia³bym wiêc poinformo-
waæ zainteresowanych, ¿e narada w sprawie
opracowania nowego planu obchodów œwi¹t
i uroczystoœci odby³a siê 29 grudnia ubieg³ego
roku. Dokonano pewnych uzupe³nieñ w starym
planie oraz zatwierdzono go na 2004 rok.
W trakcie prowadzonej dyskusji ponownie
przedstawi³em swój pogl¹d na praktyczn¹ re-
alizacjê zaplanowanych w minionych latach
zamierzeñ. Na moje zastrze¿enia uzyska³em
odpowiedzi, które nadal mnie nie zadawalaj¹.

Po pierwsze nie wierzê, ¿e tylko brak "pie-
ni¹¿ków" uniemo¿liwi³ z³o¿enie kwiatów na
zbiorowej mogile Obroñców Helu. Urz¹dzaj¹c
tak du¿o ró¿nego rodzaju spotkañ przy kawie,
mo¿na by³o wygospodarzyæ choæby oko³o 500
z³ na kwiaty, aby je sk³adaæ w ci¹gu ca³ego roku
przy okazji ró¿nych uroczystoœci.

Po drugie, przewodnicz¹cy Rady Miasta,
p. Tadeusz Klajnert stwierdzi³, ¿e wys³ano za-
proszenia na uroczystoœci do "VIP-ów" i prze-
wodnicz¹cych zwi¹zków, organizacji i stowa-
rzyszeñ. Ta odpowiedŸ mnie nie zadawala,
poniewa¿ natychmiast nasuwaj¹ siê pytania:

- ile takich organizacji jest w Helu?
- ile w sumie maj¹ cz³onków?
- jaki to stanowi procent mieszkañców Helu?
- czy oni s¹ w stanie powiadomiæ wszystkich?
Nadal uwa¿am, ¿e te wszystkie uroczystoœci

powinny byæ przede wszystkim dla spo³eczeñ-
stwa, a nie dla VIP-ów i Prezesów organizacji
i stowarzyszeñ.

Ostatnia sprawa, to udzia³ m³odzie¿y w orga-
nizowanych uroczystoœciach. WypowiedŸ jed-

A  gdzie  patriotyczne
wychowanie?

nego z uczestników narady, ¿e m³odzie¿y szkol-
nej i starszej nale¿y pozostawiæ wolny wybór
udzia³u w patriotycznych spotkaniach, uwa¿am
za b³êdn¹. Jak przygotujemy i przyzwyczaimy
m³odzie¿, takich bêdziemy mieli Obywateli.
Stwierdzam jednak, ¿e taki pogl¹d o swobodzie
wyboru postêpowania przez m³odzie¿ i jej wy-
chowania jest doœæ powszechny.

A m³odzie¿ ju¿ wybra³a, o czym œwiadczy jej
frekwencja na ró¿nego rodzaju uroczystoœciach
pañstwowych. Œwiadczy te¿ o tym fakt, ¿e prze-
kazane kiedyœ szkole przez kombatantów urny
z ziemi¹ z pól walk w obronie Ojczyzny znaj-
duj¹ siê w przedszkolu, a nie w sali tradycji
Zespo³u Szkó³.

Byæ mo¿e  nie mam racji, mo¿e Ÿle myœlê,
wiêc rozwi¹zanie tego problemu pozostawiam
potomnym.

Mimo wszystko pragnê jeszcze na koniec
zacytowaæ m³odym do przemyœlenia fragmenty
wiersza Marii Konopnickiej:

To za wolnoœæ krew przelana
Te trudy i boje,
To Ojczyzno ukochana,
Jest dziedzictwo twoje. (...)

O wy boje narodowe,
Wyœcie nasz¹ chwa³¹!
Wyœcie siewem tej przysz³oœci!
W któr¹ idziem œmia³o! (...)

Sprostowanie:
W dniu 28 listopada nie obchodzono uroczy-

œcie, jak napisa³em, œwiêta Marynarki Wojennej
lecz 85 rocznicê wydania  przez Marsza³ka
Józefa Pi³sudzkiego dekretu powo³uj¹cego
do ¿ycia Marynarkê Wojenn¹. Za b³¹d bardzo
przepraszam.

Hel 15.01.04

Tadeusz Bieniek

O wra¿enia z XII Fina³u WOŒP
pytamy pediatrê, dr Karla Heege
z miasta partnerskiego Hermeskeil

W Niemczech nie ma porównywalnej akcji.
Jestem zachwycony tym, z jakim zaintereso-
waniem, jak¹ odpowiedzialnoœci¹ m³odzie¿ pol-
ska organizuje i przeprowadza tê akcjê oraz bie-
rze na siebie ca³¹ odpowiedzialnoœæ. To ogrom-
ne wydarzenie w skali ca³ego spo³eczeñstwa. Jak
widzia³em, ca³a spo³ecznoœæ bierze z radoœci¹
udzia³ w tym przedsiêwziêciu. Zabieram takie
wra¿enia do domu, ¿e tu, w Polsce wiêzy ro-
dzinne i spo³eczne s¹ znacznie silniejsze ani¿eli
w Niemczech.

W tym roku Orkiestra gra³a w wielu krajach,
tak¿e w Berlinie. Czy istnieje nadzieja, ¿e
w przysz³ym roku Wielka Orkiestra zagra
u naszych Przyjació³ w Hermeskeil?

Nie wiem nic o berliñskiej imprezie. Odnoszê
wra¿enie, ¿e ca³a ta akcja, która w Polsce trwa
ju¿ kilkanaœcie lat, z roku na rok przyjmowa³a
coraz wiêksze rozmiary. Trudno mi sobie wy-
obraziæ, abyœmy w ci¹gu roku czy dwóch lat
mogli tego rodzaju akcjê zorganizowaæ w Her-
meskeil. To jest równie¿ zale¿ne od struktury
systemu szkolnego, jaki mamy. Tutaj, w Helu,
istnieje Zespó³ Szkó³, jedna wielka szko³a.
W Hermeskeil mamy cztery bardzo ró¿ne szko-
³y, które dzia³aj¹ zupe³nie autonomicznie, nieza-
le¿nie od siebie. Przyk³ad polski jest wspania³y,
ale nie ³atwo mo¿na go przenieœæ na niemieckie
warunki.

¯yczê Panu, Pañstwu, aby Orkiestra gra³a tak-
¿e u Was, niekoniecznie dla dzieci polskich.
Przeka¿cie u siebie tê ideê. Spróbujcie zagraæ,
bo potrzebuj¹ce dzieci s¹ wszêdzie.

To, co pan mówi, jest dobrym uzupe³nieniem
tego, co zosta³o ju¿ powiedziane. Jednak nie
koniecznie w Niemczech mo¿emy robiæ to, co
w Polsce doskonale siê udaje. W Niemczech
podobna impreza by³oby z pewnoœci¹ inna.
W imprezie polskiej widaæ spontanicznoœæ,
radoœæ z ¿ycia, te wszystkie cechy, które s¹
charakterystyczne dla Polaków.

Gdy patrzê na dr Heege i wspominam swój
pobyt w Hermeskeil, to z ca³¹ odpowiedzial-
noœci¹ stwierdzam, ¿e spontanicznoœci Panu
i innym Mieszkañcom partnerskiego miasta
Hermeskeil równie¿ nie brakuje.

Dziêkujê za rozmowê.

W. Waœkowski

t³umaczy³: Ryszard Bawelski

POCZTA POLSKA INFORMUJE, ¯E OD DNIA 1 STYCZNIA 2004 r.
WPROWADZONE ZOSTA£Y ZMIANY W CENNIKU OP£AT

ZA US£UGI POCZTOWE W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM

Zmiany w cenniku zosta³y podyktowane wejœciem w ¿ycie nowego Prawa pocztowego. Œredni
wzrost cen wynosi 2,57%. Przesy³ki listowe ekonomiczne w pierwszych trzech przedzia³ach
wagowych zdro¿a³y o 5 gr., natomiast wys³anie listu priorytetowego w takich samych przedzia-
³ach bêdzie kosztowaæ o 10 gr. wiêcej ni¿ w roku ubieg³ym. Paczki ekonomiczne i priorytetowe do
1 kg staniej¹ o 1 z³, natomiast do 2 kg o 50 gr.

Koniecznoœæ dostosowania do nowych przepisów Prawa pocztowego spowodowa³a równie¿
zmiany w ofercie us³ug. Od nowego roku Poczta Polska nie bêdzie oferowaæ m.in. us³ugi "eks-
pres" i "traktowanie przesy³ki na warunkach szczególnych", natomiast takie œwiadczenia jak
"traktowanie przesy³ki jako poleconej", "traktowanie przesy³ki jako przesy³ki z zadeklarowan¹
wartoœci¹", "potwierdzenie odbioru", od 1 stycznia 2004 r. s¹ us³ugami komplementarnymi
(dodatkowymi do podstawowej us³ugi), a ich ceny pozosta³y bez zmian.

Z-ca Dyrektora Rejonowego Urzêdu Poczty ds. sprzeda¿y
S³awomir Kondracki

c.d.
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Przyjaciele z Hermeskeil

Spotkanie  Noworoczne

Jak co roku, na spotkaniu Noworocznym, organizowanym przez Miej-
ski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej, spotkali siê helscy Seniorzy. W sali
restauracyjnej kasyna wys³uchali piêknego wystêpu przygotowanego dla
Nich przez dzieci z "Bocianiego Gniazda". Toast za zdrowie Seniorów
wznieœli lampk¹ szampana burmistrz, Miros³aw W¹do³owski i kierownik
MOPS, Irena Lenc.

By³y ¿yczenia, kawa, ciasto i inne s³odycze, a póŸniej tañce w rytm
zespo³u pod kierunkiem Jacka Pawlaka, podczas których Panie roztañ-
czy³y burmistrza i przewodnicz¹cego Rady Miasta, Tadeusza Klajnerta.
By³o mi³o, weso³o i jak powiedzia³a jedna z Pañ - za krótko.

W.W.

Przez kilka dni goœciliœmy w naszym mieœcie Przyjació³
z Hermeskeil. Dr Karl Heege i Ryszard Bawelski wraz z helsk¹
m³odzie¿¹ zagrali ostro w XII Finale Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej
Pomocy. Na rzecz Orkiestry przekazali 600 EURO i mnóstwo prezen-
tów, które sprzedawano w sklepiku Sztabu Orkiestry. Goœcie brali
aktywny udzia³ we wszystkich orkiestrowych imprezach. ZnaleŸli
chwilê czasu na spacer po Cyplu i helskich zabytkach militarnych.
Zgodnie z tradycj¹ odwiedzili równie¿ Checz Kaszubsk¹, gdzie
goœcinni Kaszubi poczêstowali ich kolacj¹.

By³ to równie¿ czas oficjalnych spotkañ z: W³adzami Miasta,
Dowódc¹ 9 FOW kontradm. Andrzejem Rosiñskim, dyrektorem
115 SzWzP Piotrem Drabarkiem i oczywiœcie cz³onkami Ko³a
Partnerskiego. Dyskutowano o wspólnych przedsiêwziêciach
w ramach partnerstwa. Poczyniono wstêpne uzgodnienia
w zwi¹zku z planowanym na maj br. wyjazdem do Hermeskeil
naszej delegacji.

W.W.
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